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В дисертационния труд на Вера Ценова самата постановка на 

проблема е оригинална. В него като предпоставка е взето едно добре 

известно положение, а именно, че операта е синтетично изкуство. То обаче 

е намерило своето обмислено изследователско решение. Вместо да се 

опира на предварително зададен алгоритъм, преминаващ последователно 

през различните елементи на оперния синтез – нещо, което би разградило 

синтетичността, – авторката се насочва именно към тази синтетичност. 

Подобна цел е експлицитно заявена още в Увода, където В. Ценова 

изяснява връзката между двата обекта, присъстващи в заглавието на труда 

– оперните образци и полифоничните похвати. Стремежът на авторката е 

да разгледа „по какъв начин употребата на полифонични похвати 

допринася за цялостния драматургичен замисъл на оперните образци” (с. 

4). С това е съобразен и подборът на материала – опери, в които 

полифонията не само е основно композиционно средство, но е третирана и 

с „нетрадиционен и често новаторски подход” (с. 5). Открояването на 

такива композиторски подходи, имащи своите преки индивидуалностилови 

резултати, става залог за основните приноси в дисертацията. 

И отново, още първите страници на труда издават характера на млад 

учен, прецизен и отговорен, почти педантичен, който се чувства длъжен да 

обоснове всяко свое наблюдение, всяка теза, всеки избор. С други думи, 
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всяко изречение е отговор на някакво „защо”. А това веднага ни дава да 

разберем, че ще си имаме работа с труд, чиито почти 500 страници няма да 

можем да прочетем бързо и лекомислено. 

Внимателно обмислен е и подходът към материала. Идеята за 

синтетичност е продиктувала необходимостта от драматургичен анализ на 

оперните либрета, доколкото „съществува тясна връзка между текста и 

приложението на полифоничните техники в музикалната тъкан на 

творбите” (с. 10-11). Лично аз с радост забелязвам, че е преодоляна 

инерцията да се нарича интердисциплинарен всеки нехомогенен, съставен 

подход. Вместо това е предпочетено определението цялостен: „Цялостният 

подход в дисертационното проучване съчетава елементи от следните 

изследователски методи: историко-теоретичен, аналитико-структурен и 

сравнително-типологичен” (с. 12). Ще отбележа също, че е ползвана 

литература на шест езика, което автоматично вдига рейтинга на труда, тъй 

като дава възможност за най-пълна информационна картина по засегнатите 

въпроси. Като методологичен принос бих изтъкнала особената 

„полифоничност” на подхода към двугласа музика – драматургия. 

Основното изложение се състои от четири крупни раздела, всеки от 

които разглежда подбрани оперни образци, представя техните автори, 

проследява отличителни стилови и технически характеристики, като 

специалното ударение пада върху полифоничните похвати. С особено 

внимание са откроени такива специфични решения в отделни оперни 

творби, каквито съвременната музика щедро предлага. Такъв е случаят с 

музикалния жанр/форма в оркестровата област „есе” у Самюъл Барбър (с. 

28). В разглеждането на операта „Ванеса” са разкрити убедително 

драматургичните особености на либретото, сред които изпъкват похватът 

на последователно представяне на фабулните елементи чрез диалозите, 

този на контрастното съпоставяне, прибягването до афекти в 

кулминацията. Още тук ще посоча като принос направените съпоставки 
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между различните композитори по отношение на тълкуването на 

полифонията в операта. Ако при Георги Лигети драматургична 

осмисленост придобиват отделните полифонични техники, то при Барбър 

полифоничните похвати се съсредоточават „в даден, важен за 

драматургичното развитие на операта момент” (с. 70). Без да се спирам на 

конкретните находки, ще обърна внимание на онези изводи, които се 

отнасят до драматургичното развитие в крупния план на операта, сред 

които е този за интензифицирането на полифоничните похвати в нейното 

развитие с включването на имитационни форми като петгласен канон (с. 

80). 

Друг е творческият облик на Харисън Бъртуистъл. Тук се срещаме с 

един типично оперен автор – дори в периода, когато е официален 

композитор на Лондонския филхармоничен оркестър, той „продължава да 

създава сценични музикални произведения” (с. 116). Вера Ценова реагира 

отзивчиво на подобни портретни щрихи: тя отбелязва музикални и 

драматургични решения у Бъртуистъл, които го открояват като оперен 

експериментатор (използване на високоговорители, превръщането на 

оркестрантите в действащи лица, оригинална трактовка на словото, на 

невисочинната ритмическа полифония, експерименти със светлината и 

др.). Общуването между различните изкуства, започнало през ХІХ век и 

разгърнало се по нови начини през следващия, намира потвърждение у 

Бъртуистъл и не убягва от вниманието на авторката. Повторенията в 

музиката и текста в операта „Пънч и Джуди” тя свързва „с концепцията на 

Клее за структурен ритъм ... или с идеята на Сезан и Пикасо за 

представянето на един и същ обект по множество различни начини” (с. 

108). 

Безспорно най-интересният музикален феномен в творчеството на 

Луиджи Далапикола е съчетаването на полифонични с додекафонични 

принципи. Такова съчетаване налага специфично третиране на 
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додекафонията, изцяло неприсъщо на замисъла й да бъде автономна и 

неилюстративна. Сам по себе си този факт е експеримент, сега на чисто 

музикално равнище. Пример за това е изложението на серията като „тема” 

на действащо лице, при това с програмно заглавие („Море І”, „Море ІІ”, 

„Море ІІІ”). С подобни находки дисертационният текст надхвърля 

границите на заявената тема, достигайки до значими стилови обобщения.  

За да ги представи, В. Ценова разширява съдържателния мащаб на труда 

си, като проследява творческия път на разглежданите от нея композитори. 

Това й позволява да очертае например стиловото развитие на Георги 

Лигети, преминаващо от тонална, хорова и неофолклорна музика към 

авангарда в германския период от творчеството му, характеризиращ се с 

предпочитания към атоналността, както и към електронната музика. 

Отново е проучена и цитирана обширна литература, сред заглавията от 

която изпъква капиталният труд на българската музиковедка Мария 

Костакева. Доказала чувствителността си към специфични стилови ядра в 

творчество на разгледаните в предишните глави композитори, сега Вера 

Ценова изтъква явлението микрополифония, заемащо централно място у 

Лигети, като се позовава и върху негови изказвания. В очертания стилов 

контекст тя постепенно отвежда до онези експерименти, важни за оперния 

стил на този автор, с каквито се отличава например боравенето със 

словото. Изправени сме отново пред общия интелектуален дух на ХХ век: 

употребата на лишен от смисъл текст, на старинни форми на 

местоименията и изработената от композитора фонетична азбука резонират 

на търсения, каквито срещаме в „Алиса в страната на чудесата” (не е 

случайно, че Лигети е замислял опера по книгата на Л. Карол). Похватът на 

В. Ценова да очертава детайлно стиловия контекст, в които ще положи 

избраната от нея опера, доказва своята уместност: макар и единствен 

образец на композитора в този жанр, “Le grand macabre” не остава като 
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изолиран факт, а изпъква като резултат от динамиката на старо и ново, 

преодоляно и търсено. 

Всеки раздел от труда завършва с кода, която въвежда нов 

„тематичен материал” – сценичните реализации на операта, разглеждана в 

него. Идеята на тази структура (бих я определила отново с музикален 

термин – разсредоточена кода) според мен не е само да разшири и обогати 

по историческата хоризонтала информационния кръг, в който се 

помещават изследваните оперни произведения. Макар и подобен 

завършващ етап от драматургичното изграждане на съответния раздел да е 

твърде различен по своя предмет, аз лично смятам, че присъствието му се 

оправдава с две неща. Първо, сред посоките, които „отваря” идеята за 

отворена форма – една силна идея през разглеждания период, – е теглещата 

към всички ангажирани с осъществяването на (не-затворения) опус. Когато 

успее да се разгърне докрай, тази посока ги превръща в съавтори. 

Закономерно е, следователно, че сценичните реализации ще носят повече 

авторски печати, не само този на самия композитор, който, разбира се, 

остава основен. Закономерно е също, че отделните постановки ще се 

различават, понякога значително, една от друга. Именно тези разлики, 

които не са пренебрежими за начина на живот на всеки от 

представителните образци за този тип форма, са продиктували 

необходимостта от присъствието на сценичните реализации в изложението 

на разделите. Има, струва ми се, още една причина и нея можем да 

намерим в друга посока, набелязана от споменатата идея. Този път 

посоката е към публиката, също издигната (в най-представителните 

примери) до съавторство. В такава ситуация и читателят не може да остане 

встрани от тенденцията. И ако той би искал, и ако има право да е 

информиран за това, какво се е случвало през годините с оперите, родени в 

средата на ХХ век, ще го научи. 
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Десетте Приложения са различни както по своето съдържание, така и 

по сцеплението си с основното изложение. Една част от тях (№ 8, 9 и 10) са 

от типа илюстративен материал, друга се състои от музикални примери от 

изследваните образци (№ 4, 5, 6 и 7), без които нито едно 

музикалноаналитично изследване не може, а третата е от терминологичен 

характер (№ 1, 2, 3). Именно на този трети вид приложения искам да 

обърна специално внимание, доколкото той представя лексиката на 

изследването, чийто синтаксис се разгръща в основния текст. Да се 

включат основни полифонични термини, както и такива, свързани с 

различни композиционни системи на ХХ век, е важно не само защото в 

самия труд се работи с тях, но и защото всеки термин, особено отнасящ се 

до съвременната музика, варира в начина си на употреба: не са редки 

случаите, когато два музикални феномена биват обозначавани с един и 

същи термин или обратно, за един музикален феномен съществуват два 

термина (най-често в зависимост от това, от какъв език са заимствани). Ето 

защо, всяко изследване се нуждае от терминологична система, която да 

функционира с уеднаквени елементи. В случая тази система включва 

музикални, драматургични и езикови термини. 

С убеждението за ползата от представения дисертационен труд и 

заради наблюденията си върху неуморната работа на неговия автор през 

докторантските години, а също и заради интереса си, с който съм следяла 

нейни доклади по тематиката на труда, препоръчвам на Вера Ценова да й 

бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”. 
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