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1.

Общо описание на изследването

Изследването на тема „Ембиънт музиката от периферията към центъра –
функция, типология и жанрови взаимодействия“ е извършено в периода 1 октомври
2017 г. (дата на зачисляване) – 1 октомври 2020 г. (дата на отчисляване) по време
на обучение в редовна докторантура – по специалност Музикознание и музикално
изкуство (Съвременна музика), професионално направление Музикално и танцово
изкуство, сектор Музика на Института за изследване на изкуствата (БАН), под
научното ръководство на проф. д.изк. Кристина Япова. Резултатите от
изследването са представени в дисертационен труд и в отделни публикации по
темата.
2.

Обобщение на целите, методите и приносите на изследването

2.1.

Цели

1)

Очертаване на цялостна и съвременна представа за ембиънт – не само

като съвременно жанрово и пост-жанрово понятие.
2)

Детайлно изследване на музикално-технологичните начини за

създаване на тази музика.
3)

Представяне на многообразието от поджанрови разклонения на

ембиънт и взаимодействията с други музикални направления.
4)

Анализ на широка селекция от музикални примери – както от най-

ранните и най-изявените представители на жанра, така и от съвременните автори,
сред които установени, но и тепърва набиращи популярност, композитори.
5)

Изследване на бъдещия потенциал на ембиънт – както в рамките на

музикалното изкуство, така и отвъд него – чрез нови софтуерни и хардуерни
решения за разпространяване и създаване на музика.
2.2.
В

Методи
дисертационния

текст

се

съчетават

музикалнотеоретичният,

композиционноаналитичен метод с по-общи подходи за изследването на културата.
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Той е написан след анализ на съдържанието на разнообразен спектър от материали
по темата, сред които:
1)

Академични текстове;

2)

Биографични книги;

3)

Публицистични и журналистически статии, интервюта;

4)

Музикални рецензии;

5)

Интернет дискусии и форуми;

6)

Видео източници;

7)

Музикална дискография от студийни и концертни албуми.

Това

прави

дисертационния

труд

подходящ

за

професионалната

музиковедска и музикална общност, за различни образователни групи, за
изследователите на съвременната електронна музика, но и за по-широката
аудитория.
2.3.

Приноси

1)

За пръв път през почти 50 годишната история на жанра е осъществен

толкова детайлен обзор на жанра на български език.
2)

Текстът се позовава на произведения и автори от цялата досегашна

история на ембиънт, а не работи само с най-ранните и/или най-знакови
произведения (какъвто е случаят с много други подобни академични статии).
3)

Текстът представя конкретните начини на създаване на ембиънт

музика – инструментални и технологични. Той търси връзката между средствата,
различните нюанси в звука и настроението на музиката, както и многообразните
поджанрови разклонения и взаимодействия между ембиънт и други направления,
които го предшестват или са му съвременни.
4)

Текстът

представя

изчерпателно

ранните

години

на

жанра,

дискографията на неговия създател Брайън Ино, но изследва и бъдещия му
потенциал. Това създава солидна основа не само за пълноценното разбиране и
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овладяване на темата, но и за бъдещи разработки, в това число такива, които ще
бъдат още по-тясно специализирани.
3.

Структура и обем на дисертационния труд

3.1.

Структура

Въведение (с. 3);
Глава 1. Опит за теоретично изследване на ембиънт музиката (с. 8);
Глава 2. Източници на звуков материал и средства за третирането му (с. 34);
Глава 3. Жанрови взаимодействия и разновидности (с. 71);
Глава 4. Посоки, критика, потенциал (с. 107);
Заключение (с. 132);
Библиография (с. 134).
3.2.

Обем

Текстът на дисертационния труд „Ембиънт музиката от периферията към
центъра – функция, типология и жанрови взаимодействия“ обхваща 142 страници.
В библиографията присъстват над 70 заглавия, сред които книги, статии,
интервюта, рецензии, концертни репортажи и т.н. Разглежданата и цитираната
дискография включва над 100 музикални примера, сред които студийни и
концертни албуми на композитори от цял свят.
4.

Резюме на дисертационния труд

4.1.

Увод

Уводът на дисертационния текст представя ембиънт като съвременно
музикално явление, което в рамките на едва четири десетилетия обединява около
себе си разнородна общност от музиканти, композитори и слушатели. Накратко
бива споменат Брайън Ино – създателят на жанра, чието творчество предстои да
бъде детайлно разгледано в следващата глава като фундаментално за жанра и
неговите философски и естетически характеристики. Светът все повече ускорява
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ритъма си, но ембиънт продължава да съществува в свое собствено темпо. Жанрът
се възползва както от новите музикални търсения и технологии, така и се стреми да
улови носталгията, връзката с природата, копнежа към непознати светове и
реалности. Ембиънт музиката рядко се побира в триминутния поп формат. За
пълноценното разбиране на жанра е необходимо да бъде разгледан целият широк
спектър от теми, свързани с неговите поява, развитие и бъдещ потенциал.
Въведението посочва мястото на ембиънт музиката в България – все още поскоро част от пейзажа на музикалния ъндърграунд, което на фона на растящата му
популярност в световен мащаб е доказателство за необходимостта от по-обстойни
академични изследвания и публикации.
В увода са представени целите и методологията на изследването, което се
стреми да очертае цялостна и съвременна представа за жанра, да изследва в детайл
начините на създаване на тази музика, да проследи нейното многообразие от
звучности и настроения, както и да разсъждава върху бъдещия ѝ потенциал. Трудът
се позовава на произведения и автори от цялата история на ембиънт досега.
Именно това е и една от основните разлики между този и други академични
текстове, които най-често се фокусират върху най-ранните произведения или върху
малък брой конкретни автори.
Пътят на ембиънт от периферно музикално направление към пост-жанрово
понятие, което променя не само музикалния език, но и начина, по който се слуша
музиката в XX и XXI век, е сложен и разнопосочен и това налага комплексен
подход към изследването му.
4.2.

Първа глава

Първа глава, „Опит за теоретично изследване на ембиънт музиката”,
проследява възникването и установяването на ембиънт като част от свъременния
музикален пейзаж. Текстът се спира на предшествениците и вдъхновенията на
жанра, изтъква най-важните ранни произведения, които поставят основите му, и
представя неговите нюансирани музикални характеристики в (суб)културния
контекст на тяхното възникване, а и като част от съвременните посоки, по които се
движи ембиънт.
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Брайън Ино дефинира ембиънт през 1978 г., но това е резултат от
няколкогодишното

му

индивидуално

творческо

търсене

и

значими,

музикалнокултурни натрупвания. Течения като минимализъм, класически авангард
и ранна електроакустична музика, както и сайкъделик и краутрок са сред основните
направления, които повлияват характерния звук на жанра, особено в неговите
ранни години.
Ембиънт се появява в края на 70-те години, когато музикалната индустрия е
доминирана основно от поп и рок музиката, а електронната музика е все още
изключително малка звезда на музикалния небосклон. Композиторите на
електроакустична музика, огромна част от които с академично образование, се
вълнуват от сложни научни или философски теми и концепции, които представят с
непознати до този момент звуци. Електронната музика все още е достъпна за много
тесен кръг от творци и аудио инженери. Инструментите за нейното създаване са
скъпи и технологиите са все още в началото на своето развитие, съответно сложни
и времеемки за овладяване. Промяна няма да настъпи по-рано от следващото
десетилетие, когато масовото производство и дигиталните студийни технологии ще
позволят на доста по-широк кръг творци да се снабдят и експериментират с тях.
Електронната музика, особено клубната, смело и уверено започва да завладява
нови територии и слушатели.
В края на 80-те години на XX век и танцувалната клубна култура „открива”
ембиънт. Това взаимодействие създава течения като чил аут, ембиънт хаус,
ембиънт техно, даунтемпо, трип хоп и т.н. В тях фоновата музика среща клубния
звук, разполага се между агресивните бийтове, семплите бас линии и
футуристичния саунд дизайн, като прави музиката по-атмосферична (смисълът, в
който това определение се употребява, е уточнен в главата) и някак хомогенизира
звуковото цяло. В наши дни естетиката и звучността на ембиънт са дълбоко
проникнали в тази сцена.
През 90-те години на ХХ век своя отпечатък върху ембиънт оставят
индъстриъл, шумовата музика (нойз) и заедно с агресивната метъл музика
довеждат до появата на по-тъмни и тежки поджанрове – дарк ембиънт,
изолационизъм, пост-индъстриъл, колд ембиънт, блек ембиънт и др. Групи като
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Slowdive, My Bloody Valentine, Codeine, Ride, Low, Sonic Youth и т. н. пък дават
тласък на т. нар. китарен ембиънт, в който няма как да не открием следи от дроун
музиката на Изтока, минимализма на композитори като Ла Монте Янг,
пространствения китарен звук на краутрока и работата на Брайън Ино с китаристи
като Робърт Фрип, Кийт Роу и Даниел Лапоа.
В началото на новото хилядолетие новите посоки в жанра биват задавани от
музиканти и композитори като Тим Хекър, Лорънс Инглиш, Бен Фрост, Лейлънд
Кърби, Рафаел Антон Ирисари, Матю Купър (Eluvium), Уилям Басински, Скот
Морган (Loscil) и т. н.
4.3.

Втора глава

Втора глава, „Източници на звуков материал и средства за третирането му“,
се занимава с най-често срещаните музикални инструменти и с разнообразните
подходи към тях, които са въвлечени в създаването на ембиънт музика от 70-те
години до ден днешен.

Превръщането на студиото в музикален инструмент е

характерен белег за жанра, затова в текста се обръща внимание и на различни
типове

аудио

технологии,

продукционни

и

перформативни

похвати.

Проследяването на връзката между инструментариум и студийни практики, както и
на различните звукови резултати, до които този творчески обмен води, е ключово
за диференцирането на вътрежанровите динамики и направления. Този обзор е
осъществен чрез изследване и анализ на обширна селекция от добре познати, но и
по-съвременни албуми. Основен източник на информация са и самите автори,
които в разнообразни текстове коментират своите специфични прийоми.
Елементният състав на електронната музика често оставя у слушателя,
особено у този с непривикнало към нея ухо, усещането за нещо непознато,
футуристично, понякога дори прекалено откъснато от естествения свят на
акустичния звук. Когато говорим за ембиънт, няколко характерни белега
неминуемо биват изтъквани като определящи за нейното звучене и същност. Това е
музика, лишена от перкусии и стандартни ритмически структури. Ако все пак
присъстват, те биват много „обрани“ – както като набор от инструменти, така и
като тембър и динамика. Темпото обикновено е бавно и целта е по-скоро да се
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подсилят хипнотичните свойства на останалите звукови пластове. От своя страна,
те биват както от мелодичен, така и от шумов характер, смесени и създаващи едно
хомогенно цяло, в което различаването и отделянето им (съвсем целенасочено) е
трудно или почти невъзможно. Електронната музика често функционира по този
начин – изграждащите я елементи могат дори да разменят своите функции с цел
винаги да изненадват слушателя. Това търсене на непознатото е резултат от
експерименти със самите рамки на електронната музика, набора от музикални
инструменти (софтуерни и хардуерни), третирането на звука с аудио ефекти и
звуково-инженерни практики, които могат да бъдат използвани и по време на
композиране, и при пост-продукцията.
Въпреки че е сравнително нова музикална концепция, ембиънт е изградил и
установил свой специфичен звук, който е резултат от определен набор музикални и
технически средства. Жанрът се развива през последните три десетилетия на XX и
вече двайсет години обитава новото хилядолетие. Затова, за да се ориентираме из
„дебрите“ на ембиънт, е нужно да разглеждаме не само неговия музикален език,
който често е доста семпъл и непретенциозен, но и средствата, технологиите и
пост-продукционните практики, въвлечени в процеса на създаване на тази музика.
Обект на тази глава е значителна част от широкия спектър инструменти,
звукозаписни, пост-продукционни и изпълнителски практики, които се използват
от артистите, работещи в крехките рамки на ембиънт. Техните подходи са
илюстрирани чрез знакови за жанра албуми, интервюта с композитори и поглед зад
кулисите на отделни произведения и концертни изпълнения.
Това е необходимо и значимо, за да бъде осъзнат и оценен широкият набор
от средства за въздействие върху звука през времето на развитието на жанра до
наши дни. Изборът на определен инструментариум, звукозаписни технологии и
похвати пряко влияе върху характера и въздействието на музиката. Вече беше
споменато, че ембиънт, макар да е сравнително ново музикално явление, е
изключително сегментиран жанр. Неговите производни течения се характеризират
от почти догматично рамкиран звук и аудио естетика. Творенето и оцеляването в
толкова ясно дефинирана среда изисква овладяването на много конкретни средства,
които тук не са резултат от многовековни традиции и съзнателни изследвания, а
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по-скоро от адаптиране и изучаване на похватите, прилагани от създателите на тези
поджанрови разклонения. Ориентирането в инструментариума на различните
разновидности

на

ембиънт,

развитието

на

звукозаписните

практики

и

естетическите стандарти, наложени от водещите композитори и лейбъли, загатват и
носят информация и за всички възможни причини, поради които музикалният език
и звучността на ембиънт са успели да се внедрят и в редица други музикални
течения и жанрове.
Пиано, китара, синтезатор, семплер, аудио ефекти, теренни записи,
традиционни фолклорни инструменти – всички тези групи инструменти и
технологични средства могат по един или друг начин да бъдат въвлечени в
създаването на ембиънт музика. Индивидуалните подходи към тях ни помагат да се
ориентираме в многообразието от авторски решения и в музикално-звуковите
нюанси на жанра. Те носят информация за вдъхновенията на композиторите, за
произхода на техните идеи и целите им. От друга страна, успешното разбиране за
принципите на изграждане и използване на ембиънт инструментариума е
необходимо и за да се направи връзката между ефекта, който различните типове
ембиънт музика може да окаже върху слушателя.
4.4.

Трета глава

Трета глава, „Жанрови взаимодействия и разновидности“, се занимава със
сегментирането на ембиънт в множество поджанрови разклонения. Всяко от тях
носи специфично звучене, което зависи не само от избора на инструментариум, но
и от субкултурната принадлежност на композиторите, на техните вдъхновения и
индивидуални търсения. Всеки поджанр на ембиънт – по-познат или прохождащ –
обединява около себе си не само тясно-специализирано ядро от композитори, но и
много специфична, често нишова публика. Не по-малко интересно е и
присъствието на елементи от ембиънт отвъд самия жанр. Джаз, кънтри, екстремен
метъл и съвременна класическа музика са само малка част от музикалните
територии, в които в наши дни откриваме следи от иначе периферния му звук.
Именно тези срещи са една от основните причини ембиънт да продължава да се
движи напред.
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Тази глава разглежда и някои важни взаимодействия между ембиънт и
други музикални жанрове и течения. Някои са по-близки до естетиката и
философията му, докато други се оказват негова пълна противоположност, но
допирните точки отново са налице. Тъй като характерните особености на жанра
могат да бъдат открити в музика, която варира от ню ейдж до индъстриъл и
екстремен метъл, спектърът от примери, разгледани тук, е достатъчно широк.
Текстът търси отговор на въпроса, дали е пресилено да се твърди, че
ембиънт е успял да окаже влияние върху всички тези музикални направления по
същия начин, по който неговият език е бил оформен от предшествениците му.
Главата разглежда една от най-важните черти на ембиънт през 2020 г.,
разкриваща го като жанр с множество разклонения, под- и микрожанрове, всеки от
които натоварен с конкретна звучност и музикални търсения, насочен към своя
собствена аудитория. Някои от най-интересните взаимодействия, които се
проследяват тук, са тези на ембиънт с мюзак, ню ейдж, индъстриъл, както и с
клубната музика в нейните различни форми. Не по-малко внимание заслужават и
по-специфичните микрожанрове, които тепърва набират популярност, както и
начините, по които ембиънт се внедрява в музикалния език на жанрови и стилови
явления, разположени в спектъра, обхващащ джаз, неокласическа музика, кънтри,
рок и метъл.
Жанровите взаимодействия и различните интерпретации са разглеждани не
само хронологично, но спрямо тяхната популярност и степен на развитие. Не всяка
разновидност на ембиънт е превърната и установена в приет от артистите и
общността термин. Често самите композитори избягват асоциирането на работата
си с каквито и да е етикети. Нерядко те са дело на журналисти или слушатели.
Особено във времена на свободен достъп до интернет, стрийминг платформи и
дигитална дистрибуция, класифицирането на различните нюанси в ембиънт
музиката се използва в услуга на създаването на маркери и ключови думи за
удобство в интернет търсачки и каталози на музикални сайтове. Те служат за
ориентир не само за музиканти, артисти, слушатели, журналисти и изследователи,
но и на алгоритмите на интернет услугите, които осигуряват достъпа ни до музика.
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4.5.

Четвърта глава

Четвърта глава, „Посоки, критика, потенциал“, отправя поглед към
настоящето и бъдещето на жанра. Неин обект са и някои от концептуалните
противоречия между оригиналната дефиниция на ембиънт, настоящите му
интерпретации и промените в начините на разпространение и представяне на
музиката. Финалната глава коментира и редица приложения на ембиънт не само
отвъд неговите собствени, сравнително условни, канони, но и извън традиционните
музикални формати и граници на музикалното изкуство. През XXI век жанрът все
по-трайно се установява в концертната зала, едновременно с това присъства и като
неизменна част от приложната музика в редица други индустрии, а напоследък и
чрез съвременните интерактивни технологии за дистрибуиране и създаване на
музика.
Текущият етап от развитието на ембиънт е добра изходна точка за
детайлното разглеждане на жанра, защото дава възможност за достатъчно широк
поглед върху неговото начало, постепенно развитие и доста активно и комплексно
настояще. Почти половин век след появата на жанра много от оригиналните идеи
на Ино се оказват проблематични за композиторите, които обаче, вместо да ги
загърбят, подчиняват музиката на своите разбирания и така я водят извън
безизходицата, в която често попадат по-авангардните и концептуални идеи и
течения, които буквално се самоизяждат в своите претенции и просто изчезват.
Макар все още нишова музика, ембиънт е многолико явление, което
отбелязва присъствие не само в рамките на електронната музиката, но и отвъд нея –
дори само като усещане. Противоречиво е намерението, заложено в ембиънт
музиката, да бъде ненатрапчива и неподвластна на традиционната форма,
структура, елементен състав и наратив. В същото време тази ненатрапчива музика
изисква от слушателя да се запознае с нейните особености, с контекста на
възникването ѝ, както и с препоръчителния начин, по който тя трябва да се слуша.
Тоест ембиънт, колкото и да е привидно ненатрапчив, в същото време е натоварен с
редица собствени условности и специфики, които са предпоставка за пълноценното
му възприемане, разбиране и създаване.
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Жанрът гради свой собствен език в музикална посока, към която редица
композитори вече са проявили интерес. Ембиънт стъпва едновременно върху
основите на всички свои предшественици, но и някак между тях. Както е трудно да
бъде теоретизиран този жанр, така е трудно и да бъдат поставени граници между
съвременни явления в музикалното изкуство като ембиънт, мюзак, ню ейдж,
околна музика, теренни записи, звукови пейзажи. При толкова припокриващи се
звуково-музикални резултати, често е необходимо концептуално да бъдат
различавани въпросните явления, което сякаш придава излишна тежест и
усложнява възприемането и разбирането на музика, която все пак се стреми да бъде
незабележима и ненатрапчива.
Една от най-значимите тенденции в развитието на ембиънт през последните
две-три десетилетия е все по-честото му присъствие като част от концертния
живот. Преживяването на тази интровертна музика на живо е още един от
начините, по които тя надскача собствените си канони, но и ограниченията на
традиционните музикални носители и формати, за които първоначално е
предназначена. Ембиънт е адаптивен и приложим в различни мащаби – на живо
може да бъде представен в рамките на частни, домашни концерти, които са много
популярни в експерименталния ъдърграунд; в арт пространства и галерии; в
стандартни музикални клубове за електронна и инструментална музика и т.н.
През 70-те години идеята за периферно възприятие на музиката, което все
пак да бъде по някакъв начин специално и ценно за слушателя, може би е
радикална, но през 2020 г. все повече си задаваме въпроса, кое музикално
преживяване не е периферно. Това представя ембиънт и като пост-жанрово понятие
и като (суб)културно явление, чиито функции и характеристики биват възприемани
и прилагани в много различни контексти, не само музикални. Принципите на
ембиънт и неговият сложен за теоретизиране и рамкиране характер го правят
отворен за интерпретации и приложение, но това е и нож с две остриета, защото
позволява съществуването му в различни, често противоречиви форми. Трудни са
обобщенията за музикално явление, дължащо своята притегателна сила на
нюансите, именно които позволяват разнообразието, поджанровите разклонения и
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всички знайни и незнайни приложения в редица други музикални и немузикални
контексти.
В музиката на XXI век има повече място за ембиънт отвсякога, но
преосмисляне на функциите и целите на жанра също е добре дошло. Като всяко
културно явление и ембиънт има своите противоречия, парадокси и критики. Те
също са част от причините той да бъде в постоянно развитие. Това е сред
основните теми на последната глава от дисертацията, която вдига глава от
миналото и насочва погледа към някои от бъдещите посоки за развитие на жанра –
в контекста на музикалното изкуство и отвъд него.
4.6.

Заключение

Заключението на дисертационния текст накратко обобщава съдържанието
на предходните четири глави. Поставен е акцент върху идеята, че опознаването и
възприемането на ембиънт е комплексен процес, за изследването на който е
необходим не само музикален анализ, но и разучаване на съответния
инструментариум, студийно-технологични практики, поджанрови разклонения и
взаимодействия.
Заключението напомня, че именно анализът и съпоставката на стотици
музикални примери, белязани от специфичните авторски интерпретации на
„правилата“ на жанра, са методите, чрез които текстът успява да опише
изчерпателно най-значимите събития в историята на ембиънт музиката, да
представи най-кресноречивите образци от неговото настояще, но и да разсъждава
за бъдещето на направлението, което е далеч от края на своя път.
За по-малко от петдесет години, въпреки своята ненатрапчива природа или
по-скоро именно заради нея, ембиънт постига широка популярност в много и
различни музикални кръгове и контексти. Жанрът отдавна съществува и отвъд
рамките на музикалното изкуство, а именно във филмовата индустрия, видео
игрите и съвременните софтуерни и мултимедийни продукти. Стремежът в
дисертационния труд е насочен към създаването във възможно най-висока степен
на солидна основа за бъдещи публикации и проучвания.

16

5.

Публикации по темата на изследването

Симитчиев, Ангел. Граници в безкрайност – опит за теоретично изследване на
ембиънт музиката. – Българско музикознание, 2020, № 2, ISSN 0204-823x, 88–111
Симитчиев, Ангел. Ембиънт музика – източници на звуков материал и средства за
третирането му. – Българско музикознание, 2021, №1, ISSN 0204-823x, 32-49
Simitchiev, Angel. Black Ambiance. – Black Metal Rainbows, PM Press, 2021 (Black
Metal Rainbows предстои да излезе през есента на 2021 г.)
Симитчиев, Ангел. Посоки, критика и потенциал за развитието на ембиънт
музиката. – Българско музикознание, 2021, ISSN 0204-823x (приета за печат).

17

