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УВОД 
Целите на дисертационния труд са няколко и са изцяло обусловени от формулировката на темата 

на дисертацията. Най-съществената от тях е да се издирят и анализират оперни образци, създадени през 
втората половина на ХХ век от композитори от Западна Европа и САЩ, в които полифонията е основно 
композиционно средство. Следващата цел на изследването е да се анализира как се третират принципите 
на полифонията, приложени в музикалната тъкан на избраните опери. Така също, цел на 
дисертационната разработка е да се потърси по какъв начин употребата на полифонични похвати 
допринася за цялостния драматургичен замисъл на оперните образци1. Последната от поставените 
основни цели е да се намери отговор на въпроса дали тези музикални произведения се радват на 
зрителски интерес и сценични реализации. За постигането на основните цели на изследването се наложи 
да се проучат и някои странични обстоятелства, които на пръв поглед изглеждат маловажни. При по-
дълбоко осмисляне на проблематиката, която поставя темата на дисертационната разработка, обаче се 
достига до извода, че те са важен елемент за придобиването на цялостна представа как разглежданите 
композитори достигат до специфичното за своя творчески почерк третиране на принципите на 
полифонията в своите опери. Така възникна необходимостта да се постави изследователска задача, 
насочена към проучване на биографиите и формирането на композиционния стил на тези автори. След 
продължително проучване бяха подбрани оперите: „Ванеса” (1954-1957, с втора редакция 1964) от 
Самюел Барбър, „Пънч и Джуди” (1966–1967) от Харисън Бъртуистъл, „Одисей” (1960-1968) от Луиджи 
Далапикола и “Le Grand Macabre” („Големият ужас”, 1974-1977, с втора редакция 1996) от Георги 
Лигети. При избора на образци, създадени от западноевропейски композитори, са търсени опери, 
принадлежащи на автори от различни националности2. Този подход води до постигането на по-цялостна 
представа за ролята на полифоничните техники в опери, създадени през втората половина на ХХ век в 
Западна Европа. Търсено е и наличието на уникално обстоятелство, което прави разглежданите творби 
новаторски и води до обновяването на оперния жанр3. Ще бъдат изброени някои уникални черти от 
композиционния почерк на творците и техните опери4. Така например Луиджи Далапикола е първият 
италиански композитор, който прилага принципите на додекафонията в оперния жанр на Италия. Той 
съумява да адаптира полифоничните принципи към тези на додекафонната система5. Този процес 
кулминира в последната му опера „Одисей”. Както е добре известно, принципите на авангардната 
атонална система додекафония и на атоналността (като цялостен композиционен метод) вече са били 
теоретично обосновани в Австрия6. В тази държава тези принципи не са непознато явление и за оперния 
жанр (при двама от представителите на Втората виенска школа – Арнолд Шьонберг и Албан Берг), но 
началото на този процес се причислява към първата половина на ХХ столетие7. Ето защо безспорно по-
интересно беше да се проследи проникването на додекафонните принципи в „люлката” на операта – 
Италия. Относно Австрия беше подбран оперен образец, създаден през втората половина на ХХ век от 
натурализиран австрийски композитор. Той достига до уникален композиционен подход към 
полифонията, който назовава „микрополифония”. Композиторът е Георги Лигети, а творбата е 
единствената му опера „Le Grand Macabre”. В нея композиторът съчетава концепцията си за 
микрополифония и адаптира полифоничните принципи към вече навлезлите принципи на атоналността и 
додекафонията. Във Великобритания процесите на проникване на авангардни композиционни системи в 
оперния жанр е по-бавен, вероятно поради присъщия за нацията консерватизъм. Въпреки епизодичната 
употреба на атоналност и додекафонни принципи в опери от Бенджамин Бритън и Майкъл Типет, то едва 

 
1 Именно тази задача на полифоничните похвати, приложени в музикалната тъкан на творбите, се крие зад по-общата формулировка на 
темата, отнасяща се до „полифонични похвати в музиката и драматургията”. 
2 В увода първоначално ще бъде обоснован изборът на споменатите творби от Западна Европа, след което ще се пристъпи и към 
произведението от САЩ. 
3 Поради значителния обем на информацията, при който дори изследването на даден аспект от оперна творба (например нейната 
драматургия, полифонични техники, сценични реализации) би предоставило достатъчен материал за самостоятелно дисертационно 
проучване, в настоящия дисертационен труд не са включени опери от всяка една западноевропейска националност, а са търсени по-
характерни образци за приложението на полифонични похвати. 
4 В този кратък преглед, поместен в настоящия увод, няма да се следва хронологията при създаването на произведенията. 
5 Редица източници отбелязват, че приложението на полифонични принципи в контекста на атонални композиционни системи, води до 
явлението линеарност или линеаризъм. В хода на дисертационната разработка (единствено с работна цел) ще се придържам към понятието 
полифоничен похват, тъй като то фигурира като формулировка в темата на дисертацията. Stanley Sadie, ed., The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians (London: Macmillan Publishers Ltd., 1980), s. v. “Counterpoint”; Божикова, Милена. Резюмета на публикациите на доц. д. 
изк. Милена Божикова. София: Институт за изследване на изкуствата, 
http://www.artstudies.bg/konkursi%20files/MBozhikova_pdf/MiBozhikova_Resumeta.pdf; Манолов, Здравко. Полифония. София: Музика, 1975, 
с. 14; Япова, Наташа. Втората виенска школа: Шьонберг, Веберн, Берг. Лекции. София: Марс 09, 2011, с. 19-20. 
6 Детайли, относно първите теоретични обосновки на принципите на атоналността и на принципите на додекафонията, са представени в 
приложението „Музикални термини” (от дисертационния труд). 
7 Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, s. vv. “Schoenberg [Schönberg], Arnold (Franz Walter)”, “Berg, Alban (Maria 
Johannes)”; Япова, Н. Втората виенска школа…, с. 9, 11, 31, 52, 88, 93; Стамболиев, Огнян. Нова книга за операта. От Монтеверди до 
Бритън или 230 опери от 100 композитори. 1 част. Адам – Монтеверди. София: ИК „Гея Либрис”, 2001, с. 23. 
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композиторът Харисън Бъртуистъл категорично установява атоналния музикален идиом в своето оперно 
творчество8. Наред с интереса на Бъртуистъл към авангардни композиционни системи, неговият широк 
интелектуален кръгозор го насочва и към фактори, които не са свързани с музиката: дълбок интерес към 
изобразителното изкуство, числовата организация, както и др. Тези фактори също оказват съществено 
влияние върху неговия композиционен почерк и по-конкретно върху подхода му към полифонията, която 
се превръща в основен „градивен елемент” при изграждането на музиката и драматургията на „Пънч и 
Джуди”. Страстта на Бъртуистъл към авангардното течение кубизъм често придава дори геометрични 
форми на изобразените върху партитурния лист на операта полифонични построения. В търсене на 
оперен образец от САЩ насочих своя интерес към композитор, роден и отраснал в САЩ, а не към 
натурализиран американец. Поради факта, че развитието на оперното изкуство в САЩ в голяма степен се 
основава на достиженията на западноевропейската музикална култура, при избора на американски 
оперен образец в дисертационния труд от водещо значение беше единствено изискването приложението 
на полифоничните похвати в музикалната тъкан на операта да бъде толкова интензивно, че да отреди на 
полифонията ролята на основно композиционно средство в творбата. Като най-характерен пример за 
подобна употреба на полифоничните техники се открои операта „Ванеса” от Самюел Барбър. 
Откриването на специфичното значение на полифоничните похвати, за изграждането на драматургията 
на всяка от оперите, доведе до необходимостта от поставяне на изследователска задача за цялостен 
драматургичен анализ на сценичните музикални произведения. В този анализ е включен драматургичен 
анализ на литературния текст, в случая – оперните либрета, тъй като съществува тясна връзка между 
текста и приложението на полифонични техники в музикалната тъкан на творбите. Както е добре 
известно, проучването на литературния текст е основна задача на класицистичната драматургия, поради 
което анализът на оперните либрета е съобразен тясно с принципите на класицистичната драматургия. 
Заявените в темата на настоящата дисертация сценични реализации, предполагат в драматургичния 
анализ да се вложи и по-съвременния смисъл, който се влага в понятието драматургия, и който е свързан 
с реализациите на оперните творби на сцена. Подходът към представянето на сценичните реализации е 
насочен към най-значимите от тях. Включена е информация за място, година на представленията, 
техните постановъчни и изпълнителски колективи, както и др. Приложени са рецензии от спектакли. В 
случаите, в които са били достъпни аудиозаписи и видеозаписи, изказвам и лично мнение. Постигането 
на по-цялостна представа за сценичната съдба на подбраните оперни образци, наложи минимално 
разширяване на обсега на изследването. От една страна, в него се добавят сценични реализации на 
творбите, осъществени след края на ХХ век. От друга страна, се проучват всички по-важни постановки 
на оперите, без те да се съсредоточават единствено върху онези, осъществени в Западна Европа и САЩ. 

Дисертационният труд започва с увод. Основният текст е разпределен в четири раздела, като всеки 
от тях е съставен от по-малки структурни единици. В тези четири основни раздела е направен опит да се 
постигнат всички описани дотук цели и задачи, както и да се направят необходимите допълващи 
разяснения. Информацията е представена в логическа и хронологична последователност. Всеки основен 
раздел започва със структурна единица, посветена на биографията и формирането на композиционния 
стил на автора на сценичната музикална творба. Следва драматургичен анализ на либретото на операта. 
Едва след това се пристъпва към анализ на прилаганите в музикалната тъкан на творбата полифонични 
похвати. Поради значителния обем на партитурите и клавирните извлечения, всяко от които би 
предоставило достатъчен материал за самостоятелно дисертационно изследване, настоящата разработка 
се насочва предимно към първата поява на дадена полифонична техника в произведенията, а в някои 
случаи, от особено значение за драматургията на творбите, се прилагат и допълнителни полифонични 
примери. В края на всеки раздел е поместена структурна единица, посветена на сценичните реализации 
на анализираната (в съответния раздел) опера. Дисертационният труд завършва със заключение и 
библиография. Добавени са десет приложения. Три от тях са посветени на най-важните термини, с които 
се борави в изследването. Музикалните примери от разглежданите опери са разпределени в четири 
приложения. Останалите три приложения съдържат снимков материал от сценични реализации на тези 
творби. 

Цялостният подход към дисертационното проучване съчетава елементи от следните 
изследователски методи: историко-теоретичен, аналитико-структурен и сравнително-типологичен. 

 
8 Матю Бойден определя музикалния език на Бенджамин Бритън като тонален. Същият изследовател обаче добавя, че в оперното творчество 
на този композитор се откриват и примери за епизодична употреба на 12-тонова серия, без нейното приложение обаче да измества напълно 
тоналната функционалност. Подобен пример за своеобразен баланс между тоналното мислене и принципите на атоналната композиционна 
система додекафония, Бойден открива в операта „Въртенето на винта” (“The Turn of the Screw”, 1954). Според същия изследовател в 
оперното творчество на Майкъл Типет се наблюдава проникване на принципите на атоналността. Този процес започва в една от оперите на 
композитора – „Цар Приам” (“King Priam”, 1958-1961). Matthew Boyden, The Rough Guide to Opera (London: Rough Guides Ltd, 2007), 589-
590; 596-598; 602, 604-605. 
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Операта „Ванеса” е изследвана на базата на клавирно извлечение. „Пънч и Джуди” е анализирана 
от партитура (в ръкопис на самия Бъртуистъл) и клавирно извлечение на произведението. Разработката 
за „Одисей” е осъществена с помощта на партитурата на творбата (в ръкопис на Далапикола), както и 
клавирно извлечение на произведението. Операта “Le Grand Macabre” е анализирана от партитура9. 
Издирването на подходящи за темата на дисертацията оперни образци беше съпроводено от трудности, 
свързани с откриването на партитури на опери, създадени през втората половина на ХХ век в Западна 
Европа и САЩ. Подборът на литература, която да бъде в помощ на настоящото изследване, също не 
беше лесен процес. В хода на продължителното търсене не бяха открити цялостни изследвания, 
посветени конкретно на проблематиката на настоящия дисертационен труд (което е и доказателство за 
неговата актуалност). Съществуваха предимно източници, в които се проучваше, цялостно или в 
отделни аспекти, биографията и творческия почерк на избраните композитори. Ето защо в 
дисертационната разработка библиографските източници присъстват най-обширно в структурните 
единици с подобна тематика. Проучването на сценичните реализации е осъществено на базата на 
източници, сред които: монографии, музикални речници и енциклопедии, друга специализирана 
литература, публикации в периодични издания, а така също: програми от представления, аудиозаписи, 
видеозаписи, както и мн. др. В дисертационния труд са ползвани източници на английски, италиански, 
испански, немски, френски, руски, латински и български език. 

ПЪРВИ РАЗДЕЛ 
1.1. САМЮЕЛ БАРБЪР – ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ И ФОРМИРАНЕ НА КОМПОЗИЦИОНЕН 

СТИЛ 
В тази структурна единица е направен опит да се постигне цялостна представа за факторите, които 

са от съществено значение за формирането на композиционния стил на Самюел Барбър. Предложената 
информация е насочена в няколко насоки. Следвайки хронологична и логическа последователност, в 
дисертационния труд някои от тези насоки са изследвани паралелно. За постигането на по-голяма яснота 
в настоящия текст, те ще бъдат формулирани поотделно. Представени са биографични факти от живота 
на Барбър. Изследвани са влияния, които насочват интереса на композитора към полифонията. 
Разгледани са фактори, които допринасят за афинитета на твореца към западноевропейската музика от 
епохата на XVIII и XIX век. Проучено е как описаните влияния се отразяват върху композиционния стил 
на Барбър. Разгледани са новаторски черти, а така също и промени в стила на композитора. Представени 
са някои от по-важните музикални произведения на твореца в хронологичен ред, а така също и най-
ранните опити на композитора в жанра на операта: „Розовото дърво” (“The Rose Tree”, 1920) и 
аранжиментът „Сбогуването на Орфей” (“Addio di Orfeo", 1934) за тенор и струнен оркестър, по откъс от 
операта „Орфей” от Монтеверди. Проследява се сериозният процес на подготовка, в който Барбър дълго 
обмисля и подготвя създаването на зрелите си оперни произведения: „Ванеса” (“Vanessa”, оп. 32, 1954-
1957, с втора редакция - 1964), „Една партия бридж” (“А Hand of Bridge”, оп. 35, 1959) и „Антоний и 
Клеопатра” (“Antony and Cleopatra”, оп. 40, 1966, с втора редакция - 1975). За оперите от Барбър и 
споменатите им редактирани варианти е приложена допълнителна информация, като за „Ванеса” тя е 
запазена (в по-голямата си част) за следващите структурни единици от дисертационния труд. 
Информацията включва: възложители и поводи за създаването на произведенията (в случаите, в които 
такива има), година на създаване на оперите, брой на актовете и сцените в творбите, имена на 
либретистите на произведенията, литературни първоизточници (послужили за сюжетна основа на 
оперните либрета, в случаите, в които в оперите са ползвани такива), както и обща информация за това 
дали в музикалния език на оперите от Барбър се прилагат полифонични похвати. Тъй като сценичните 
реализации на операта „Ванеса” са обособени в отделна структурна единица, то в настоящата са 
споменати премиерните изпълнения на оперите „Една партия бридж” и „Антоний и Клеопатра”. Така 
също, са представени данни за премиерата и най-ранните изпълнения на редактирания вариант на 
„Антоний и Клеопатра”, споменава се и първият студиен запис на тази творба. В структурната единица 
са приложени данни за  премиерни изпълнения и на други произведения от Барбър, които имат особено 
важно значение за формирането на неговия композиционен стил и допринасят за международното му 
признание като композитор. Поместена е и информация за произведения от Барбър, отличени с награди, 

 
9 Samuel Barber, Vanessa, vocal score (New York: G. Schirmer, Inc., 1964), 263 p.; Harrison Birtwistle, Punch and Judy, A Tragical Comedy or a 
Comical Tragedy, Opera in One Act, full score (London: Universal Edition, 1968), 398 p.; Harrison Birtwistle, Punch and Judy, A Tragical Comedy 
or a Comical Tragedy, Opera in One Act (1966–1967), vocal score (Vienna, London, and New York: Universal Edition), 2002, 241 p.; Luigi 
Dallapiccola, Ulisse, Opera in un Prologo e due Atti, partitura (Milano: Edizioni Suvini Zerboni, 1971), 408 p.; Luigi Dallapiccola, Ulisse, Opera in 
un Prologo e due Atti, riduzione per canto e pianoforte di Franco Donatoni (Milano: Edizioni Suvini Zerboni, 1968), 408 p.; György Ligeti, Le Grand 
Macabre: Opera in Four Scenes / Oper in vier Bildern, 1974-77, Full Score / Partitur, Revised Version / Revidierte Version (Mainz: Schott Musik 
International, 1997), 302 p. 
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сред които е операта му „Ванеса” (на която е присъдена награда „Пулицър” за музика) и операта 
„Антоний и Клеопатра” (с награда „Грами” в категорията „Най-добра нова класическа продукция”). 

1.2. ОПЕРАТА „ВАНЕСА” ОТ САМЮЕЛ БАРБЪР – ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕ И 
ДРАМАТУРГИЯ 

В структурната единица се проследява по-детайлно процесът, в който Барбър обмисля и подготвя 
създаването на операта „Ванеса”. Подробно е преразказано либретото на творбата. Осъществен е 
детайлен драматургичен анализ на либретото, като са потърсени сходства, а в случаите, в които е 
необходимо - дори отлики от принципите на класицистичната драматургия. В хода на изследването бяха 
направени редица изводи. Ще бъдат представени някои от тях, като за целта ще бъдат приложени и 
някои факти. Изключвайки ранните опити на Барбър в оперния жанр, композиторът подхожда към 
създаването на опера изключително сериозно, като дълго обмисля и подготвя реализирането на подобен 
проект. В продължение на две десетилетия той издирва подходящ сюжет за оперна творба10. Десет 
години композиторът търси подходящ либретист11. През 1952 Меноти предлага да напише либрето за 
операта на Барбър. Двамата творци обсъждат множество идеи за сюжет. Най-накрая те се спират на 
„Седем фантастични истории” от датската майсторка на късия разказ – Исак Динесен. Литературната 
творба не е използвана като сюжетна основа на либретото, а служи по-скоро като вдъхновение за 
Меноти12. В оперното либрето са спазени някои от основните принципи на класицистичната 
драматургия. Сюжетът на операта се характеризира с единно действие, в което ясно се разграничават 
съставните елементи на класицистичната драматургия (експозиция, конфликт, завръзка, развръзка). 
Събитията протичат на едно и също място. Не е спазено класицистичното изискване действието да не 
надхвърля рамките на едно денонощие. В началото на клавирното извлечение на „Ванеса” е поместен 
кратък текст, в който либретистът накратко описва драматичния конфликт на творбата: дали да се бориш 
за идеалите си до степен, при която да се изолираш от действителността или да се примириш с това, 
което предлага животът, дори и да се налага да лъжеш сам себе си13. Експозицията обхваща началото на 
Първа сцена от първия акт. Лицата, обитаващи аристократичния дом – Ванеса, Ерика, Баронесата, 
икономът Никълъс и прислугата, са видни за публиката още при вдигането на завесата. Сценографията 
внушава атмосфера на застиналост и отказ от радостите на живота. За това свидетелстват ремарките към 
началната сцена, според които всички огледала, както и една картина в стаята за гости трябва да са 
покрити. Закрито с воал трябва да бъде и лицето на Ванеса14. Персонажите се въвеждат в действието 
най-често чрез експозиция в действие15. В хода на сцената по-детайлно се характеризират персонажите 
на Ванеса и Ерика. Това се случва в разговор между двете жени. Ванеса е властна дама, разкъсвана от 
силни и противоречиви емоции, които в определена степен надделяват над здравия й разум. Тя тръпне в 
очакване на своя мистериозен гост. Характерът на Ерика силно контрастира с този на главното 
действащо лице. Това е видно още от изражението на Ерика, което според ремарките на либретиста 
трябва да бъде непроницаемо. За разлика от Ванеса, Ерика е много по-сдържана и рационална. 
Баронесата присъства мълчаливо на техния разговор. На възрастната жена не е поверена нито една 
реплика в Първата сцена. Нейното мълчание обаче недвусмислено разкрива отношението й към Ванеса и 

                                                      
10 За това свидетелства негово писмо от 1934, в което той споделя на Розарио Скалеро за силното си желание да създаде опера по 
американско либрето. Барбър отхвърля идеята за претворяване на литературни творби в оперно либрето. Такъв е примерът с предложената 
му пиеса „Трамвай „Желание” от Тенеси Уилямс. Според композитора поетическият изказ в пиесата е толкова наситен, че присъствието на 
музиката е излишно. Барбър споделя становището, че оперното либрето не бива да изобилства от думи. Оперният текст трябва да оставя 
достатъчно пространство за разгръщането на музиката. Творецът е обмислял и създаване на оперно либрето по текстове от Толстой. Barbara 
B. Heyman, Samuel Barber: The Composer and His Music (New York: Oxford University Press, 1994), 375, 377. 
11 Той първоначално обсъжда текста на оперното произведение с поета Дилън Томас. Втората световна война обаче прекъсва 
комуникацията между двамата творци, живеещи по онова време в различни държави (Барбър – в САЩ, а Томас – във Великобритания). 
След края на войната Барбър подновява работата си по операта. Той обсъжда текста на произведението с творци, сред които: Торнтън 
Уайлдър, Джеймс Ейджи и Стийвън Спендър. Опитите да се създаде оперно либрето обаче не се увенчават с успех. Ibid., 375-377. 
12 (Isak Dinesen. Това е един от артистичните псевдоними на писателката Карен Бликсен (Karen Blixen, 1885-1962). (“Seven Gothic Tales”. 
Творбата е написана през 1934 година, под псевдонима Исак Динесен. Авторката е изписана с истинското си име (Карен Бликсен) в 
българското издание на произведението. Heyman, Samuel Barber: The Composer and His Music, 377-379; Susan Brantly, Understanding Isak 
Dinesen (Columbia: University of South Carolina Press, 2002), 12; Isak Dinesen, Seven Gothic Tales (New York and Toronto: Vintage Books and 
Random House of Canada Limited, 1991), 420 p.; Бликсен, Карен. Седем фантастични истории. София: Музика, 1994, 356 с. 
13 Централно място във фабулата заемат действащите лица Ванеса и Ерика. Според Меноти с техните житейски дилеми се сблъсква всяко 
човешко същество. Либретистът добавя и третия женски персонаж (Баронесата), която осъжда отказа на Ванеса, а впоследствие и на Ерика 
да приемат, че животът може да бъде горчив и труден. Barber, Vanessa, IV. 
14 (Vanessa, сопран), (Erika, мецосопран), (The Old Baroness, контраалт), (Nicholas, the Major-domo, бас). Ibid., III, 1. 
15 Начинът на комуникация между тях се придържа и към един от принципите на класицистичната драматургия, според който най-знатните 
действащи лица никога не разговарят директно със своята прислуга. Първоначално в действието се въвеждат Ерика и Никълъс. Диалогът 
между тях се осъществява по интересен начин, при който се създава своеобразна йерархия по авторитет: Ерика дава своите нареждания на 
иконома, а той предава изискванията й на прислугата, повтаряйки буквално нейните думи. Когато Ванеса се присъединява към тях, 
йерархията се допълва окончателно: Ванеса (знатната притежателка на аристократичния дом) дава нареждания на Ерика, Ерика се 
разпорежда на Никълъс, съобразявайки се с изискванията на Ванеса, а Никълъс предава думите, изречени от Ерика, на прислугата. Ibid., 4-
10. 
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Ерика, и в този смисъл допринася за характеризирането на персонажа на възрастната дама16. За разлика 
от останалите действащи лица, първата поява на Анатол на сцената е в полумрак17. Този драматургичен 
подход вероятно не е случаен. От една страна, така би се увеличил интересът на публиката, относно това 
кой е мистериозният мъж. От друга, ако още от самото начало Анатол бе виден за всички, включително и 
за Ванеса, не би последвал нейният сърцераздирателен разказ, в който за първи път в операта се 
изясняват събития, предхождащи началото на действието (в тишина и усамотение, Ванеса е чакала цели 
двайсет години пристигането на своя любим Анатол). Това е и един от рядко срещаните описателни 
моменти в операта, в който преобладава разказът, а не действието18. Перипетия се открива точно след 
първата реплика на Анатол, когато Ванеса с ужас установява, че мъжът, на когото е разкрила сърцето си, 
не е нейният любим. В остатъка от произведението се установява подход, при който фактите, 
допринасящи за по-цялостното разгръщане на фабулата, се изясняват в хода на творбата, предимно чрез 
оживени диалози между действащите лица. Диалогът между Ерика и госта в Първа сцена допринася за 
разкриването на информация за техните персонажи. От думите на новодошлия се изяснява, че името му е 
Анатол, а баща му, някогашният любим на Ванеса, е вече покойник. Подразбира се, че гостът 
произхожда от разорено семейство, в което очевидно липсват и морални ценности – майка му е 
хладнокръвна убийца, а баща му е бил безделник и прелюбодеец. От думите на Ерика се изяснява, че тя е 
племенница на Ванеса. Ерика се описва и като сянка на своята леля, което показва подчинената позиция, 
която младата жена съзнателно приема в отношенията си с Ванеса19. Втората сцена от първия акт 
започва с препятствие. Ерика разкрива на Баронесата своя постъпка, недопустима (по онова време) за 
морала на добродетелна аристократична девойка (младата дама е позволила на Анатол да я прелъсти в 
нощта на неговото пристигане). След признанието на Ерика, Баронесата за първи път в операта нарушава 
своето мълчание. Характерът на възрастната дама се разкрива по време на диалога с Ерика. Баронесата е 
персонаж, притежаващ житейски опит и мъдрост. Тя успява да прозре истинската същност на Анатол и 
неговата скрита мотивация да дойде в тяхната къща. Разбирайки за прегрешението на Ерика, Баронесата 
в определена степен проявява своите остарели разбирания, съветвайки младата жена да се омъжи за 
Анатол. Ерика, от своя страна, притежава свободолюбив младежки дух. За нея спасяването на честта й и 
обвързването й с Анатол на всяка цена губят какъвто и да е смисъл, ако той не я обича. Ерика има 
идеалистична представа за това каква трябва да бъде истинската любовна връзка между мъжа и жената – 
основана на искрена и дълбока взаимна любов. Този диалог съпоставя и възгледите на две различни 
поколения – младото (в лицето на Ерика) и старото (в лицето на Баронесата)20. По този начин се въвежда 
и присъщ за цялата опера драматургичен подход, при който се съпоставят ценностите на две поколения. 
Във Втората сцена от първия акт се въвеждат две нови действащи лица – възрастният Доктор и младият 
Пастор. Докато лекарят участва активно в действието, то присъствието на Пастора като персонаж не е от 
съществено значение за оперното произведение21. Думите на Доктора първоначално описват 
настъпилите положителни промени в аристократичния дом, в който от известно време отново цари 
оживление. Промяна се открива и в поведението на Ванеса. Нейната самота и тъга са заменени от щастие 
и желание за пълноценен живот. Тя е готова да загърби своето отшелническо съществуване и да поднови 
светските си контакти. За това свидетелства желанието й да свали покривалата от огледалата и картините 
в къщата, и да организира най-разкошния новогодишен бал в графството. След като е представена 
положителната трансформация в поведението на Ванеса, се пристъпва към по-детайлното разкриване на 
характера на Доктора. Той притежава благ нрав и достойни за подражание морални ценности. Не са му 
чужди човешките слабости и радости. Възрастният мъж проявява и известно тщеславие, но това в 
никакъв случай не ощетява неговите положителни качества като персонаж. Докторът се чувства 
провокиран от въпроса на Ванеса, в който тя му намеква, че е твърде възрастен, за да танцува. В 
резултат, той изпитва нуждата да докаже своите способности, предлагайки й да му партнира в танца. В 
диалог между Доктора и Анатол се изтъкват разлики в ценностите и уменията между техните 

                                                      
16 От поведението на Баронесата и упреците на Ванеса се изяснява, че с мълчанието си възрастната жена игнорира темпераментната дама. 
Баронесата обаче позволява на Ерика да я целуне и изпроводи до изхода на стаята. От това се подразбира, че възрастната дама поддържа 

 се бои да погледне 
 отражение в огледалата, а картината навярно й напомня за нейната отминала младост. Ibid., 28-32. 

 проявява съчувствие към леля си, изразявайки опасенията си да не разбие сърцето й, ако връзката й 

баритон). (The Young Pastor. На църковния служител не е поверена нито една вокална изява в операта). Ibid., 64, 88. 

добри и топли отношения с Ерика. Barber, Vanessa, 18. 
17 (Anatol, тенор). Виден е само неговият силует. Ibid., 27. 
18 Ванеса разкрива на новодошлия и своето сърце – чувствата, притесненията си. Най-големият страх на дамата е да не загуби своята 
красота. По този начин става ясно защо огледалата и картината в стаята за гости са покрити. Ванеса вероятно
остаряващото си
19 Ibid., 39-47. 
20 Думите на младата дама разкриват и съществена черта от характера на Анатол – той не е способен да обича. Осъзнаването на това в най-
голяма степен предопределя бъдещото поведение на Ерика спрямо него. Младата жена е прозряла и друг факт от съществено значение – 
Ванеса също е влюбена в Анатол. Ерика
с този мъж излезе наяве. Ibid., 52-61. 
21 (The Old Doctor, 
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поколения22. По този начин отново се прибягва до съпоставяне на поколения (младото и старото). В хода 
на действието се достига и до външно препятствие за любовта на Ерика към Анатол. То се наблюдава в 
момента, в който Ванеса споделя на племенницата си, че, докато се е пързаляла с Анатол, той й е разкрил 
своите чувства. От думите на Ванеса се изяснява мотивацията на младия мъж, която сякаш остава 
неосъзната от двете жени23. Последвалият разговор между Анатол и Ерика води до сблъсък. След като 
дамата изисква от Анатол обяснение за разговора му с Ванеса, той, в присъствието на Баронесата, 
предлага брак на Ерика24. Отказът на Ерика да се омъжи за младия мъж, е отражение на една от 
позициите в основния конфликт на операта (спомената по-рано – дали да се бориш за идеалите си...). 
Отхвърлянето на предложението може да бъде тълкувано като проява на духовната сила на Ерика. Тя 
осъзнава стойността си като жена и личност, и не е склонна на компромиси със своите идеалистични 
представи за любовта. Именно в този момент от операта Ерика за първи път преодолява и покорната си 
позиция спрямо Ванеса. Това проличава от финалните думи на младата жена, с които тя великодушно 
преотстъпва Анатол на леля си. Ерика достига до извод, който по същество разкрива втората позиция в 
конфликта (да се примириш с това, което предлага животът, дори и да се налага да лъжеш сам себе си). 
Ерика с горчивина осъзнава, че Ванеса би приела съюз с този недостоен мъж, поради това, че се 
заблуждава за неговите недостатъци. Драматургията на втория акт е изградена на базата на контрастно 
съпоставяне25. Внезапната поява на Ерика в този акт отбелязва психологическата криза на нейния 
персонаж26. Драматичното напрежение логически води до завръзката на произведението. Това се случва 
в началото на третия акт, по време на суматохата, предизвикана от издирването на Ерика. Този 
драматургически най-напрегнат момент в операта е фокусиран най-вече върху Ванеса и представянето на 
нейните преживявания и тревоги27. Приятелското сбогуване между основните действащи лица във 
Втората сцена от третия акт е свидетелство за това, че сблъсъците и съмненията между тях са разрешени. 
Фактът, че в определена степен персонажите вече са направили своите житейски избори, води до логичен 
спад на напрежението и до очакваната развръзка28. По-нататък в сцената се прибягва до интересен 
похват. Нарушава се обичайният начин на представяне на фактите, свързани с фабулата (най-често чрез 
разговори между действащите лица). Вместо това кратки афоризми обобщават бъдещата съдба на 
персонажите. Бъдещата им участ е резултат от житейските им избори и постъпки, направени в хода на 
действието. В тези афоризми се загатва и за трагичната 29

 
22 Ibid., 79-81. 
23 Анатол има амбицията да стане господар на къщата. Очевидно той ухажва Ванеса, за да се домогне до финансовото й състояние, 
благодарение на изгоден за него брак с нея. Barber, Vanessa, 81-87. 
24 Но дори от предложението на Анатол личи пренебрежителното му и дори присмехулно отношение към младата жена, в което липсва 
обич. Анатол може да й предложи единствено повърхностното удоволствие на плътската наслада, без да може да й даде любовта си – 
чувство, което изисква духовна осъзнатост. Според Анатол любовта е лъжовна дума в днешно време. Изказаното от него мнение е още един 
пример за това колко съществено се е променила ценностната система на младите мъже по онова време. Ibid., 96-110. 
25 Това проличава от самото начало на структурната единица, в която, за разлика от напрегнатия завършек на първия акт, цари атмосфера на 
безгрижие и веселие - в дома на Ванеса е организиран новогодишен бал. Докторът разкрива факт, който усложнява интригата – Ванеса и 
Анатол планират да се сгодят на този бал. Появата на Ванеса внася контраст в царящата до този момент празнична атмосфера. Дамата е 
силно обезпокоена от отказа на Ерика и Баронесата да присъстват на бала. Този отказ е външно препятствие за планирания годеж. Ibid., 128-
149. 
26 Този момент от произведението също е изграден на базата на контрастно съпоставяне. Младата жена е облечена в разкошна бална рокля. 
Белият цвят на дрехата сякаш символизира духовната чистота на Ерика, нейната осъзнатост и високи идеали. Лицето на дамата е бледо – тя 
е измъчвана от вътрешни терзания и физическа болка. Ерика се появява на сцената в особено напрегнат момент – оповестяването на годежа 
между Ванеса и Анатол. Тя приема новината в самота, тъй като по времето на официалния анонс всички в къщата (с изключение на нея и 
Баронесата) се намират в балната зала. Едва по-късно се появява икономът, но възпитанието и сдържаността на младата жена не й 
позволяват да му разкрие онова, което я гнети. Останала отново сама, тя оповестява факт, който допълнително усложнява интригата – тя 
очаква дете от Анатол. Отчаянието на Ерика я тласка към бързо решение на този проблем, далеч от мястото, причинило й такова нещастие. 
Душевните терзания на младата дама се представят паралелно с атмосферата на всеобщо веселие, царящо в балната зала, като по този начин 
се достига до симултанното съпоставяне на две контрастни емоционални състояния. Ibid., 165-179. 
27 Трепетното очакване на Ванеса е изобразено чрез богата гама от емоции, които тя изразява свободно – тревога, гняв, съжаление, 
безутешна мъка и т. н. Тя е раздирана и от съмнения, относно чувствата на племенницата й към Анатол, които младият мъж потушава с 
лъжовните си слова. Ibid., 189-213. 
28 Последната сцена от операта започва от момента, в който Ванеса вече е направила своя окончателен житейски избор. Събитията, случили 
се през изминалия месец след драматичната новогодишна нощ, се разкриват в хода на действието, чрез разговори между персонажите. В 
беседа между Анатол и Доктора се разбира, че Ванеса и Анатол са решили да водят съвместен живот в Париж. Анатол напълно забравя да 
спомене и немаловажен факт – той вече е сключил брак с Ванеса. Тази важна подробност се разкрива едва по-късно от неговата съпруга, по 
време на разговор между нея и Ерика. Очевидно за Ванеса този брачен съюз е от по-голямо значение, отколкото за Анатол, поради което 
оповестяването на новината за неговото сключване, е поверено на нея. В беседата между двете жени се разкрива и решимостта на Ерика да 
заеме мястото на Ванеса в къщата след заминаването на съпрузите. Ерика чувства и отговорност спрямо възрастната Баронеса, която не 
желае да изостави. Ibid., 224-234. 
29 Ванеса ще намери смъртта си разорена. Такова потенциално развитие на събитията не звучи нелогично. В желанието си да наследи своята 
съпруга, Анатол вероятно би прибягнал до нейното убийство, още повече, че той е бил свидетел на подобна постъпка от майка си. Разбира 
се, в операта не се конкретизира как точно ще почине Ванеса, поради което нейният край може и да не бъде толкова драматичен. Участта на 
Анатол е все пак някога да почувства съжаление и вина за постъпките си. Очевидно в този момент от творбата се загатва за предстоящо 
облагородяване на персонажа. Съдбата като че ли е най-благосклонна към Ерика и възрастните действащи лица (Баронесата и Доктора). 
Младата жена е истинска късметлийка да избегне обвързването с „измамника”. Възрастните персонажи ще намерят вечен покой в 
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1.3. ОПЕРАТА „ВАНЕСА” – ПОЛИФОНИЧНИ ПОХВАТИ 
В тази структурна единица е направен опит да се осмисли ролята на полифоничните похвати за 

изграждането на драматургията на оперната творба. Приложени са музикални примери. В процеса на 
анализ бяха направени редица изводи, част от които ще бъдат представени в настоящия текст. 
Музикалният език на операта „Ванеса” е тонален. Полифоничните построения се прилагат обширно в 
музикалната тъкан на творбата. Полифоничните похвати имат съществен принос за драматургичното 
изграждане на операта. Те съпътстват проявата на елементите на класицистичната драматургия. На 
полифонията е поверена и нелеката задача да съдейства за нарастване на драматичното напрежение в 
творбата. В този процес драматургична осмисленост придобиват не отделните полифонични техники 
(както е например в операта “Le Grand Macabre” от Лигети), а по-скоро съсредоточаването на 
полифонични похвати в даден, важен за драматургичното развитие на операта, момент. В този смисъл 
колкото по-интензивна е употребата на полифоничен многоглас в определен момент от произведението, 
толкова по-силно е търсеното въздействие. Чрез полифоничния многоглас се изобразяват и 
емоционалните състояния на персонажите, обрисуват се техните характери, лични взаимоотношения. 
Обвързването на определени полифонични построения с конкретно чувство, отношение или ситуация се 
осъществява, чрез изграждането на полифоничните похвати върху сходен музикален материал. По този 
начин Барбър обвързва построенията на разстояние, което, от своя страна, обединява цялостната 
конструкция на операта. Първото имитационно построение в творбата обхваща началните тактове от 
Първата сцена на първия акт (тактове 2-4)30. В същата сцена се въвежда и техниката на сложния 
непревратен контрапункт. Първият подобен пример е изграден като тригласен непревратен контрапункт 
с две производни съединения31. Производните съединения се провеждат в оркестъра, редувайки се с 
вокалните партии на Ерика, Никълъс и Ванеса. Може би неслучайно контрапунктът е тригласен. Барбър 
вероятно отъждествява броя на гласовете, изграждащи полифоничното съединение, с броя на 
действащите лица, имащи вокални изяви в този фрагмент от структурната единица. На сложния 
непревратен контрапункт са поверени и други драматургични задачи. Първата е въвеждането на 
действащите лица, обитаващи аристократичния дом на Ванеса. Основното съединение звучи, докато се 
вдига театралната завеса, а както беше споменато, персонажите са видни за публиката още при първото 
вдигане на завесата. Втората задача на контрапункта е да обрисува трескавото приготовление за 
посрещането на дългоочаквания гост. В този смисъл построението допринася за нарастване на 
драматичния интензитет още в самото начало на творбата. В хода на Първата сцена полифоничните 
похвати се прилагат най-често в моменти, в които по-детайлно се разкриват емоциите и характерът на 
даден персонаж. Така се постига и нарастване на напрежението. По време на сърцераздирателната 
изповед на Ванеса, Барбър прибягва до свободен триглас (тактове 3-6 от цифра 23)32. Върху сходен 
музикален материал се гради и друго полифонично построение – свободна, тричленна, контратантна 
каноническа имитация (тактове 1-2 от цифра 30)33. Във Втората сцена от първия акт употребата на 

 
прегръдките на естествената смърт. В либретото са употребени думите: „... преди да сте ... загубили способността си да мечтаете!” Вероятно 
това е намек за бащата на Анатол, чието убийство е било причина за разрушаването на неговите мечти. Barber, Vanessa, 253-255. 
30 Пропостата е удвоена в октава. Риспостата е с едногласен строеж. Имитиращият глас встъпва в низходяща октава спрямо ниския глас на 
пропостата и (съответно) в низходяща квинтдецима спрямо високия глас на пропостата. В имитиращия глас се запазва ритмиката, както и 
съотношенията между степенните величини на мелодичните интервали, изграждащи пропостата. Противосложението е недостатъчно 
мелодически развито, вероятно поради факта, че в клавирното извлечение на операта музикалният материал е редуциран. Ibid., 1. 
31 Композиторът третира свободно принципите при изграждането на сложния контрапункт. Производните съединения не се градят върху 
мелодичния материал на цялото основно съединение, а само върху отделни негови откъси. Основното съединение обхваща тактове 1-6 от 
цифра 1. То започва двугласно в първия такт от цифрата. Третият глас се присъединява в следващия такт. Характерно за това 
контрапунктично съединение е, че в ниския и средния му глас многократно се повтарят два различни (за всеки от тези гласове) мелодични 
сегмента. Тези повторения се инициират в началото на всеки такт от построението. Принципът на повторение на мелодичния сегмент в най-
ниския глас се нарушава в последния такт от основното съединение (т. 6 от цифра 1). Във високия глас също се наблюдава повторяемост, но 
тя се отнася до повторението на една и съща ритмика във всеки такт от построението. По този начин се изграждат три самостоятелни 
мелодични линии, притежаващи индивидуален ритмически и мелодичен профил. Първото производно съединение обхваща тактове 10-12 от 
цифра 1. То е по-кратко от основното с три такта, поради това, че производното съединение се гради върху мелодичния материал от 
последните три такта на основното. И в трите гласа на производното се наблюдава известно вариране, което е най-изразено във високия 
глас. Второто производно съединение съдържа само един такт (т. 6 от цифра 2), поради факта, че в него се представя мелодичен материал 
само от един такт на основното съединение. Най-вероятно това е такт 4 от цифра 1. В това производно съединение се наблюдава известно 
вариране в средния и ниския глас. Ibid., 4-5. 
32 На Ванеса е поверен следния текст: “…I have always been sure, I have always known you would come back to me, Anatol; I have scarcely 
breathed…” (в свободен превод: Винаги съм била сигурна, че ще се върнеш при мен, Анатол; едва дишах). Ibid., 28-29. 
33 Партията на Ванеса не участва в полифоничния двуглас. Първата пропоста обхваща второто метрично време от такт 1. Последвалата 
риспоста обхваща третото метрично време от същия такт. Тя встъпва в октава, като запазва ритмиката и степенните величини на 
мелодичните интервали, съдържащи се в пропостата. Втората пропоста обхваща трето метрично време от такт 1. Втората риспоста встъпва 
на последното (четвърто) метрично време от същия такт, като запазва ритмиката, но не и количествената величина на мелодичните 
интервали, съдържащи се във втората пропоста. Третата пропоста обхваща последното  метрично време от такт 1. В мелодията на последния 
носещ глас се съчетава едногласен и двугласен строеж (удвояване в терца). Риспостата, която обхваща първото време от такт 2, имитира 
третата пропоста едногласно и в огледално движение. При това имитиране се запазва ритмиката на водещия глас, но не и степенните 
величини на мелодичните интервали, съдържащи се в последната пропоста. Полифоничното построение звучи няколко такта преди първата 
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полифонични похвати не стихва. В структурната единица се въвежда свободна двугласна имитация с 
увеличение (аугментация). Имитацията е в право движение (тактове 3-6, цифра 13)34. Имитацията 
съпътства вокалните изяви на Доктора и Ванеса, като партиите на двете действащи лица не участват в 
полифоничното построение. Пропостата звучи, докато дамата въодушевено споделя на Доктора, че 
вероятно е настъпил моментът, в който ще снеме покривалата от огледалата и портретите в своя дом. 
Риспостата съпътства вокалната изява на Доктора, който с носталгия си спомня за царящото някога 
веселие в аристократичната къща. Очевидно Барбър избира имитация с увеличение, за да открои 
улегналия характер на лекаря, в сравнение с този на главното действащо лице. Това е удачен похват, за 
да се обрисува и възрастовата разлика между тези персонажи (риспостата, съпътстваща вокалната партия 
на стария Доктор, звучи по-бавно и тромаво в сравнение с пропостата, съпътстваща партията на Ванеса). 
Във Втората сцена се въвежда и техниката на сложния превратен контрапункт. Първото подобно 
построение е изградено като двоен контрапункт. Съединението се образува между вокалните партии на 
Ванеса и Ерика (цифра 22)35. Техниката на сложния превратен контрапункт се въвежда в оперната творба 
в момента, в който Докторът тъкмо е приключил танца си с Ванеса и е започнал да танцува с Анатол. 
Очевидно Барбър открива изключително удачен полифоничен похват, за да обрисува редуването на 
партньорите в танца. След като въвежда основните полифонични техники в операта, Барбър продължава 
да прилага полифонични похвати и в остатъка от произведението. Задълбочава се драматургичната 
осмисленост при тяхната употреба. Освен детайлно изобразяване на психологическите състояния на 
действащите лица, построенията започват да отразяват и развитието на личните взаимоотношения между 
персонажите. Когато се наблюдава сближаване между действащите лица, техните вокални партии все по-
често започват да участват в изграждането на едни и същи полифонични построения. Ще цитирам 
пример от втория акт на операта – четиричленна каноническа имитация в низходяща октава, която се 
образува между партиите на Ванеса и Анатол (тактове 8-13 от цифра 33)36. Сходна каноническа 
имитация се провежда още веднъж в хода на втория акт (тактове 4-9 от цифра 37)37. Полифоничните 
похвати продължат да съдействат и за нарастване на драматичното напрежение в творбата. Четворен 
контрапункт във втория акт придобива важно за драматургията на произведението значение. 
Построението се гради по музикалния материал от вече споменатия пример за двоен превратен 
контрапункт. Новото полифонично построение обхваща тактове 1-6 от цифра 53. Съединението 
съпътства един от най-драматичните моменти в операта, който отбелязва психологическата криза на 
Ерика38. В творбата се откриват и редица примери за употреба на имитационни форми. Те започват да се 

 
музикална изява на Анатол в творбата. Барбър за пореден път проявява своя драматургичен усет. Асоциацията с числото три вероятно е 
намек за бъдещия любовен триъгълник, който ще се образува между Ерика, Анатол и Ванеса. Тази имитация отбелязва и друг драматичен 
момент в операта – Ванеса пита стоящия в полумрак Анатол дали той все още я обича (симултанно с каноническата имитация Ванеса 
изпълнява текста: “Tell me, Anatol, do you love me?”, в превод: Кажи ми, Анатол, обичаш ли ме?). В случая огледалното мелодично 
движение (единствено в третия член на имитацията) изобразява несигурността на Ванеса, а така също загатва за двойствения характер на 
Анатол. В хода на творбата огледалното движение ще преобладава в моментите, в които действащите лица проявяват своите вътрешни 
съмнения. Така например във Втора сцена от първия акт огледалното движение съпътства моментите, в които Ерика изразява своите 
опасения, относно чувствата и поведението на Анатол. Barber, Vanessa, 35, 90-92, 94, 96-100. 
34 Пропостата й започва на третия такт от цифра 13, а риспостата встъпва в следващия такт. Имитиращият глас не запазва точно степенните 
величини на мелодичните интервали, изграждащи водещия глас. Ibid., 67-68. 
35 Основното съединение обхваща първите четири такта от цифра 22. Единственото производно съединение встъпва непосредствено след 
първоначалното, разгръщайки се в тактове 5-8 от същата цифра. Известно вариране в мелодията на високия глас от производното 
съединение се наблюдава в тактове 7 и 8 (цифра 22), а в ниския – в такт 8 от същата цифра. Ванеса и Ерика изпълняват следния текст: 
“Under the willow tree two doves cry… ” (в свободен превод: Под върбата плачат две гълъбчета). Ibid., 75-76. 
36 Риспостите запазват ритмиката и количествената величина на мелодичните интервали, изграждащи пропостите. Каноническото 
построение се провежда в момент, в който Ванеса и Анатол изразяват взаимната си любов. Ванеса изпълнява текста: “…(for it has) always 
been” (в свободен превод: (тъй като тя) винаги е съществувала), а Анатол: “… (My love can not begin) nor grow nor die, Vanessa (for it has 
always been)” (в свободен превод: (Любовта ми не може да се зароди), нито да се усили, нито да умре, Ванеса, (тъй като тя винаги е 
съществувала). С обединяването на техните вокални партии в изграждането на един и същ полифоничен похват, Барбър намира удачно 
средство, за да изобрази задълбочаващите се отношения между двете действащи лица. Фактът, че водещите гласове са поверени на партията 
на Ванеса, вероятно също е обоснован драматургически. По този начин се подчертава, че Ванеса е главното действащо лице в операта. 
Изтъква се и нейният силов характер, очевидно доминиращ във връзката й с младия мъж. Ibid., 156-157. 
37 В четвъртия член от имитацията (тактове 8-9) се наблюдава известно вариране в риспостата. Очевидно Барбър изпитва нужда да повтори 
имитацията, вероятно за да потвърди сближаването между главното действащо лице и младия мъж на емоционално ниво. Каноническото 
построение отново съпътства обясненията в любов между Ванеса и Анатол. Текстът в партиите на двете действащи лица обаче се различава 
от текста на предходната каноническа имитация. В партията на Ванеса се открива следния текст: “I follow…” (в превод: Аз следвам), а в 
партията на Анатол: “…(follow my) flight, Vanessa” (в превод: последвай полета ми, Ванеса). По този начин вероятно се загатва, че между 
Ванеса и Анатол все още не е постигната близост на вербално ниво (до този момент младият мъж упорито е отказвал да признае на Ванеса 
за краткотрайното си увлечение по Ерика). Ibid., 160. 
38 Контрапунктът е октавов. Основното съединение обхваща тактове 1-3, а производното – тактове 4-6. Известно вариране на гласовете от 
производното се забелязва в такт 6 (първи, втори, трети глас) и тактове 5, 6 (четвърти глас). Контрапунктът е поверен на партиите на смесен 
хор. Както беше споменато, душевните терзания на Ерика (в нощта на годежа между Анатол и Ванеса) се представят на фона на царящата 
атмосфера на всеобщо веселие сред присъстващите на бала гости на Ванеса, като по този начин се постига ярък драматургичен контраст. 
Хоровият ансамбъл изобразява забавляващите се на тържеството посетители. Хорът изпълнява текст: “Where shall we sleep, my love, whither 
shall we fly?” (в превод: Къде ще спим, любов моя, накъде ще полетим?). Превръщането на гласовете в сложния контрапункт вероятно също 



9 

 

                                                                                                                                                                     

прилагат още от Втората сцена на първия акт39. Един от най-ярките примери за форма, изградена според 
принципите на полифонията, се открива към края на операта. В този момент Барбър прибягва до 
употребата на петгласен канон. Той е поверен на вокалните партии на Ванеса, Ерика, Баронесата, Анатол 
и Доктора (цифри 55-57)40. Полифоничната форма отбелязва развръзката на произведението. 
Построението съпътства прощаването между основните действащи лица в операта41. 

1.4. СЦЕНИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ НА ОПЕРАТА „ВАНЕСА” 
В структурната единица се проследява сценичната съдба на операта „Ванеса”. Данните са 

представени в хронологичен ред. Разработката започва с детайлна информация за световната премиера 
на творбата. След това изследването се насочва към премиерата на операта в Европа. Разглеждат се 
постановки в европейски държави, наред с изпълнението на произведението в различни градове от САЩ. 
Включени са данни за: оперни театри, институции, форуми, дати на спектаклите, изпълнителски и 
постановъчни колективи. Добавени са бележки с допълнителна информация за всеки от членовете на 
постановъчните и изпълнителски екипи, а така също за институции, форуми и пр. Поместени са рецензии 
и снимков материал от постановки (в случаите, в които са били достъпни такива). Предоставени са данни 
за студийни аудиозаписи на „Ванеса”, както и за телевизионна реализация на творбата. Поместена е 
информация и за изпълнение на произведението на концертен подиум. От всички приведени в хода на 
структурната единица данни, бяха направени редица изводи. Те ще бъдат  представени в настоящия 
текст, като ще бъдат подкрепени с някои факти. Поради ограничения обем на настоящия текст, имената 
на членовете на изпълнителските и постановъчни колективи, както и част от отзивите, ще бъдат 
поместени под линия. Световната премиера на „Ванеса” се състои на 15 януари 1958 в старата сграда на 
„Метрополитън опера” (Ню Йорк). Изпълнението е на оркестъра и хора на „Метрополитън опера”. 
Грандиозният успех на премиерата носи редица отличия на композитора, сред които е вече споменатата 
награда „Пулицър”42. Малко след световната си премиера, реализацията на „Ванеса” от „Метрополитън 
опера” е издадена и на студиен запис43. Имах възможността да се запозная с тази студийна продукция. 
Бях впечатлена от майсторското изпълнение на певците и оркестъра, което се отличаваше с прецизна 
интонация и звуков баланс. Солистите съумяват да вникнат в персонажите и да пресъздадат вярно 
техните характери и емоционални състояния. На 16 август 1958 година произведението дебютира и в 
Европа (в рамките на Залцбургския фестивал). Изявяват се Виенската филхармония и хорът на Виенската 
държавна опера. Живо изпълнение на операта (в рамките на фестивала) е записано и издадено на студиен 

 
притежава драматургична осмисленост. Така навярно, от една страна, се изобразява обратът, който настъпва в живота на Ерика. От друга, 
превръщането на гласовете в контрапункта вероятно създава асоциация с размяната на партньори между танцуващите двойки на бала, а в 
по-широк смисъл и с размяната на партньорки в живота на Анатол. Barber, Vanessa, 172-173. 
39 Примерът няма да бъде цитиран в настоящата разработка, поради редуцирания музикален материал в клавирното извлечение. Вж. Ibid., 
113-115. 
40 Риспостите в канона най-често запазват ритмиката и количествената величина на мелодичните интервали, изграждащи пропостите, 
въпреки че в имитиращите гласове се наблюдава и отклонение от този процес, поради наличието на известно вариране. Ibid., 242-250. 
41 Както беше споменато, в този момент от творбата всеки от персонажите вече е направил своя житейски избор и това носи успокоение и 
спад в драматичното напрежение. Вероятно неслучайно канонът е поверен на вокални, а не на инструментални партии. Въпреки 
доскорошните си неразбирателства, персонажите се прощават с приятелски чувства. Барбър изобразява това своеобразно сближаване и 
затопляне на отношенията между действащите лица, като включва техните партии в изграждането на едно и също полифонично построение. 
Този драматургичен подход се потвърждава и от текста, който изпълняват действащите лица (“To leave, to break, to find, to keep, to stay, to 
wait, to hope, to dream, to weep and remember. To love is all of this and none of it is love. The light is not the sun nor the tide the moon.”, в превод: 
Да напуснеш, да разтрогнеш, да намериш, да задържиш, да останеш, да чакаш, да се надяваш, да мечтаеш, да плачеш и да си спомняш. 
Любовта е всичко това и нищо от това не е любов. Светлината не е слънцето, нито приливите и отливите са луната). В него се правят изводи 
за любовта, обобщават се постъпките, житейските избори, емоциите на персонажите, най-вече тези на Ванеса и Ерика. Може би неслучайно 
водещият глас е поверен на Ванеса. Така за пореден път се подчертава, че тя е главното действащо лице в операта, а така също се изтъква 
нейният доминиращ (над останалите персонажи) характер. Ibid. 
42 Диригент е Димитри Митропулос (Dimitri Mitropoulos, 1896-1960). Режисьор е Джан Карло Меноти. Сценографията и костюмите са дело 
на Сесил Бийтън (Cecil Beaton, 1904-1980). Изпълнителският състав включва: Ванеса - Елиънор Стийбър (Eleanor Steber, 1914-1990), Ерика - 
Розалинд Елаяс (Rosalind Elias, 1929 - ), Анатол - Николай Геда (Nicolai Gedda, 1925 - ), Баронесата - Регина Резник (Regina Resnik, 1922-
2013), Доктора - Джорджо Тоци (Giorgio Tozzi, 1923-2011) и др. Следват още пет представления (в рамките на сезон 1957-1958 на 
„Метрополитън опера”). Мария Калас е била първият избор на Барбър за ролята на Ванеса. След като певицата отказва предложението, 
Барбър ангажира Сена Юринак, но тя отменя изявата седмици преди премиерата. Елиънор Стийбър успява да научи партията на Ванеса едва 
за шест седмици. Представлението предизвиква изключителен интерес. Всички билети са разпродадени. На постановката присъстват редица 
видни личности, сред които е Артур Рубинщайн. Премиерното изпълнение получава изключително ласкав прием както от публиката, така и 
от критиката. „Тайм магъзин” определя „Ванеса” като „най-добрата американска опера, поставяна някога в „Метрополитън” и оценява 
приноса на Барбър за обогатяването на световния оперен репертоар. Според списание „Ню Йоркър” „Ванеса” е „най-изтънчената и истинска 
оперна творба, създадена някога от американец”. Според Елиз Кърк премиерата на „Ванеса” се е състояла на 14 януари 1958. Heyman, 
Samuel Barber: The Composer and His Music, 329, 384, 386-387, 392-394, 397; Elise Kuhl Kirk, American opera (Urbana: University of Illinois 
Press, 2001), 293, 296; Charles Osborne, The Opera Lover's Companion (New Haven and London: Yale University Press, 2004), 3; Ценова, Вера. 
Операта „Ванеса” от Самюъл Барбър – полифонични похвати и сценични реализации. – В: Изкуствоведски четения 2010. София: 2010, с. 
89. 
43 Творбата е записана през февруари и април 1958 в Ню Йорк. Записът е издаден същата година от компaнията „Радио корпорейшън ъв 
Америка” (“Radio Corporation of America”). Студийната продукция е преиздавана няколкократно от същата компaния. Samuel Barber, 
Vanessa (New York: RCA Victor LM-6138 mono, 1958, compact disc); Frederick P. Fellers, The Metropolitan Opera on Record: A Discography of 
the Commercial Recordings (Lanham and Plymouth: Scarecrow Press, 2010), 182. 
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аудиозапис44. Негативните отзиви на европейската критика вероятно се отразяват отрицателно на 
репутацията на „Ванеса” в САЩ. „Метрополитън опера” осъществява в Ню Йорк нови четири 
постановки на „Ванеса”, а така също гастролира с творбата в Балтимор и Бостън. Въпреки 
първоначалния си грандиозен успех, произведението слиза от сцената на „Метрополитън” за период от 
няколко години45. На 16 юни 1961 „Ванеса” дебютира в Италия. Творбата е представена от Меноти на 
„Фестивал на два свята”. Либретото се променя, очевидно в опит то да се осъвремени и в определена 
степен – американизира. Въпреки че отново не липсват критики, творбата получава топъл прием от 
италианската публика, чиито аплаузи извикват за поклон артистите трийсет последователни пъти46. 
Премиерата на втората редакция на „Ванеса” се състои през 1965. Постановките, представени в периода 
14–18 март, отново са дело на „Метрополитън опера”. В отзив, поместен в „Джърнъл-Американ”, е 
отбелязано, че творбата се възвръща на сцената на „Метрополитън” с триумф. Според източника в 
произведението е постигнат съвършен баланс между музика и фабула, а композиторът успява да 
изобрази психологическите състояния на персонажите със „завладяващо красива музика”. Оценява се 
фактът, че въпреки наситената с полифонични похвати музикална тъкан, музиката на операта е така 
майсторски създадена, че не затруднява интерпретацията на солистите и инструменталистите47. През 
1978 Меноти спомага за осъществяването на нова постановка на „Ванеса”. Събитието се състои на 27 
май в рамките на „Сполето фестивал”, Чарлстън (Южна Каролина). Изпълнението е на оркестъра и хора 
на „Сполето фестивал”. В отзив от тази постановка е изказано следното становище: „Ванеса” притежава 
всички нужни качества, за които копнеят любителите на операта – богата мелодия и оркестрация, 
цялостна структура, и преди всичко – напълно идиоматичен подход към вокалното писане.” Живо 
изпълнение на творбата (на „Сполето фестивал”) е заснето от „Саут Каролина едюкейшънъл телевижън” 
и „Дабъл Ю нет”. Продукцията е излъчена на 31 януари 1979 по телевизионната мрежа Пи Би Ес48. През 

 
44 „Ванеса” е първата американска опера, представена на форума. Нещо повече – за първи път в историята на фестивала творба е изпълнена 
на английски език. Също както и на световната премиера, диригент е Митропулос. Към Меноти като режисьор се присъединява Натаниел 
Мерил (Nathaniel C. Merrill, 1927-2008). За тази постановка костюмите са предоставени от „Метрополитън опера”, а декорите на Бийтън са 
пресъздадени идентично. Участва преобладаваща част от солистичния състав на световната премиера (Елиънор Стийбър, Розалинд Елаяс, 
Николай Геда, Джорджо Тоци). Единствено ролята на Баронесата е поверена на друга певица – Ира Маланюк (Ira Malaniuk, 1919-2009). 
Американската преса отбелязва, че „Ванеса” е посрещната негативно от австрийската критика. Творбата е преценявана не по 
художествените й достойнства, а по това дали композиторът се е придържал към най-актуалните нововъведения в европейската музика. 
Критикувано е и либретото, което е определяно като старомодно, а изборът за място на действие (европейска държава) е окачествяван като 
неподходящ за една американска опера. Очевидно и английският език се оказва пречка за цялостното възприемане на творбата от 
австрийската аудитория. Според „Ню Йорк Таймс” критиките са били толкова преувеличени, че от тях е прозирала конспирация, насочена 
към разрушаване на доверието в американската опера въобще. Heyman, Samuel Barber: The Composer and His Music, 394-396; Osborne, The 
Opera Lover's Companion, 3; Josef Kaut, Die Salzburger Festspiele (Salzburg: Residenz Verlag, 1982), 343; Samuel Barber, Vanessa (München: 
Orfeo d’Or, Orfeo C653 0621, mono/AAD, 1958, compact disc); Karsten Steiger, Opern-Diskographie: Verzeichnis aller Audio-und Video-
Gesamtaufnahmen (München: Walter de Gruyter, 2008), 34; Ценова, В. Операта „Ванеса” от Самюъл Барбър – полифонични похвати и 
сценични реализации, с. 89. 
45 Heyman, Samuel Barber: The Composer and His Music, 397; Ценова, В. Операта „Ванеса” от Самюъл Барбър – полифонични похвати и 
сценични реализации, с. 89. 
46 Събитието се състои в „Театро нуово ди Сполето” (Teatro Nuovo di Spoleto). Изявяват се Филхармоничният оркестър на театър „Верди”, 
Триест (Orchestra Filarmonica del teatro Verdi di Trieste) и хорът на лицея „Морлаки”, Перуджа (Coro del Liceo Morlacchi di Perugia). 
Диригент е Вернер Торкановски (Werner Torkanowsky, 1926-1992). Сценограф е Бени Монтрезор (Beni Montresor). Режисьор отново е 
Меноти. Произведението е изпълнено на италиански език, а преводът на оперния текст е дело на Феделе Д’Амико (Fedele D’Amico). 
Мястото на действие при тази реализация се развива по поречието на река Хъдсън. Сменено е и името на Баронесата, която вече е наричана 
просто Баба. Ibid. 
47 Както беше споменато, партитурата на „Ванеса” е преработена през 1964. Барбър съкращава творбата. Той обединява първите два акта, 
които в преработения вариант вече са Първа и Втора сцена от първи акт. След тази промяна, третият и четвъртият акт вече стават втори и 
трети. Така също, композиторът премахва някои от най-трудните за изпълнение музикални откъси, най-вече в партията на главното 
действащо лице. Възвръща се и първоначалното място на действие (неизвестна северна държава), а възрастната дама отново е назовавана 
Баронеса. Диригент на премиерата на преработения вариант на „Ванеса” е Уилям Стайнберг (William Steinberg, 1899-1978). Както и на 
световната премиера, сценограф и автор на костюмите е Сесил Бийтън, а режисьор е Меноти. Изявяват се и двама певци от премиерите на 
произведението в САЩ и Европа: Розалинд Елаяс (Ерика) и Джорджо Тоци (Доктор). Сред новите певчески попълнения са: Ванеса - Мери 
Коста (Mary Costa, 1930 - ), Анатол - Джон Алекзандър (John Alexander, 1923-1990), Баронесата - Бланш Тебом (Blanche Thebom, 1915-2010) 
и др. В отзива, поместен в „Джърнъл-Американ”, се одобрява изпълнението на певците, сред които най-вече това на Елаяс, Тоци и Тебом. 
Източникът изтъква и приноса на диригента Стайнберг за постигането на прецизна интонация и звуков баланс. Барбара Хеймън също 
оценява високо професионализма на диригента, който, по нейните думи, допринася за постигането на ясна и елегантна оркестрова звучност. 
Според Осбърн премиерата се е състояла през 1964. Osborne, The Opera Lover's Companion, 3; Miles Kastendieck, “Vanessa” Returns in 
Triumph,” The Journal-American, 
http://archives.metoperafamily.org/archives/scripts/cgiip.exe/WService=BibSpeed/fullcit.w?xCID=201550&limit=500&xBranch=ALL&xsdate=&xed
ate=&theterm=1964-65&x=0&xhomepath=&xhome=; Heyman, Samuel Barber: The Composer and His Music, 397-398; Barber, Vanessa, 3; 
Ценова, В. Операта „Ванеса” от Самюъл Барбър – полифонични похвати и сценични реализации, с. 89-90. 
48 Диригент е Кристофър Кийн (Christopher Keene). Режисьор е Меноти, а сценограф – Кърк Браунинг (Kirk Browning, 1921-2008). В ролите 
влизат: Ванеса - Йохана Майер (Johanna Meier, 1938 - ), Ерика - Катрин Сизински (Katherine Ciesinski, 1950 - ), Анатол - Хенри Прайс (Henry 
Price), Баронеса - Алис Герът (Alice Garrott), Доктор - Ъруин Денсен (Irwin Densen) и др. (South Carolina Educational Television). (WNET). 
(Public Broadcasting Service, PBS). Wayne C. Wentzel, Samuel Barber: A Research and Information Guide (New York & Abingdon: Routledge, 
2010), 264; The Arts on Television, 1976-1990: Fifteen Years of Cultural Programming (Washington: Media Arts: National Endowment for the Arts, 
1991), 30; Heyman, Samuel Barber: The Composer and His Music, 398; Walter Simmons, Voices in the Wilderness: Six American Neo-Romantic 
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1988 година „Ванеса” е поставена и от Оперния театър на Сейнт Луис, Мисури. Постановката отбелязва 
трийсетата годишнина от световната премиера на творбата49. През 1995 „Ванеса” е представена в 
Центъра за сценични изкуства „Кенеди”, Вашингтон. В проекта си сътрудничат оперните театри на 
Вашингтон и Далас50. „Ванеса” е представена и от „Индиана юнивърсити опера тиътър”. Постановките 
се състоят в периода 24 септември – 2 октомври 1999 в Блумингтън51. Премиерата на „Ванеса” във 
Франция се състои през 2000 година. Постановката е дело на Оперния театър на Мец52. През новото 
столетие творбата се радва на множество реализации от различни оперни театри. „Ванеса” е поставена от 
оркестъра и хора на Оперния театър на Монте Карло през 2001. Живо изпълнение на произведението (14 
февруари 2001) е записано и издадено като студиен запис53. През 2001 „Ванеса” е представена и от „Ди 
Моан Метро опера”, Айова54. Творбата се радва на нова реализация и от Оперния театър на Вашингтон. 
Постановките се състоят през октомври и ноември 2002 в центъра „Кенеди”. Живо изпълнение на 
произведението (от октомври 2002) е записано и издадено като студиен запис55. През 2003 година 
„Ванеса” е представена на концертен подиум в „Барбикан сентър”, Лондон. Изпълнението е поверено на 
Симфоничния оркестър нa Би Би Си и на хоровия ансамбъл „Би Би Си сингърс”. Монтаж от живи 
изпълнения на творбата (от 15 и 16 ноември 2003) е издаден на студиен аудиозапис през 200456. В 

                                                                                                                                                                      
Composers (Lanham and Oxford: Scarecrow Press, 2006), 301-302; Ценова, В. Операта „Ванеса” от Самюъл Барбър – полифонични похвати и 
сценични реализации, с. 90. 
49 Диригент е Джозеф Решиньо (Joseph Rescigno). Режисьор е Греъм Вик (Graham Vick, 1953 - ). Сценографията и костюмите са дело на 
Кевин Рупник (Kevin Rupnik, 1956 - ). Ролите са поверени на: Ванеса - Патриша Уелс (Patricia Wells), Ерика - Сюзан Греъм (Susan Graham, 
1960 - ), Анатол - Джон Дейвид де Хан (John David De Haan), Баронеса - Илейн Бонаци (Elaine Bonazzi), Доктор - Ричард Стилуел (Richard 
Stilwell, 1942 - ) и др. Поради ограничените изпълнителски възможности на оркестъра на оперния театър, се е наложило произведението да 
бъде преоркестрирано за по-малък брой инструменти. Аранжиментът е дело на Джеймс Медуиц (James Medwitz). Heyman, Samuel Barber: 
The Composer and His Music, 398; Opera Canada, vol. 29–30 (Toronto: Canadian Opera Association, 1988), 33; Ценова, В. Операта „Ванеса” от 
Самюъл Барбър – полифонични похвати и сценични реализации, с. 90. 
50 Диригент е Ан Менсън (Anne Manson). Режисурата е дело на Майкъл Кан (Michael Kahn). Сценограф е Майкъл Йърган (Michael Yeargan). 
В ролята на Доктора влиза Ричард Стилуел. Останалите роли са поверени на: Ванеса - Елизабет Холикуей (Elizabeth Holleque), Ерика - 
Шарлоте Хелекант (Charlotte Hellekant, 1962 - ), Анатол - Уилям Джойнър (William Joyner), Баронеса - Джозефа Гейър (Josepha Gayer) и др. 
В отзив от постановката Лесли Валдез оценява високо работата на сценографа и режисьора, които вярно пресъздават аристократичната 
атмосфера. На добра оценка се радва и Менсън, която успява да вникне в Барбъровия лиризъм. Сред солистите Валдез откроява бляскавото 
изпълнение на Хелекант. Lesley Valdes, “Washington Opera Performs “Vanessa” And “Bartered Bride,” http://articles.philly.com/1995-01-
17/entertainment/25713540_1_washington-opera-josepha-gayer-elizabeth-holleque; Ценова, В. Операта „Ванеса” от Самюъл Барбър – 
полифонични похвати и сценични реализации, с. 90. 
51 Диригент на продукцията е Имре Палло (Imre Pallo, 1941 - ). Режисьор е Винсент Лиота (Vincent Liotta), а сценограф – Робърт О’Хърн 
(Robert O’Hearn). Успях да издиря имената на част от изпълнителския състав: Ванеса - Анджела Джардим (Angela Jardim), Ерика - Ейприл 
Голивър (April Golliver), Анатол - Йохан Вайгел (Johan Weigel) и Доктор - Андрю Оукдън (Andrew Oakden). “Through 2 Indiana University 
Opera,” Indianapolis monthly, October, 1999, 54; Ценова, В. Операта „Ванеса” от Самюъл Барбър – полифонични похвати и сценични 
реализации, с. 90. 
52 Изявява се Националният оркестър на Лорейн. Успях да издиря част от постановъчния и изпълнителски състав на продукцията. Диригент 
е Жак Лакомб (Jacques Lacombe), а режисьор – Даниел Ори (Danielle Ory). В главната роля влиза Лиза Хубен (Lisa Houben). “Lisa Houben, 
soprano,” http://www.lisahouben.com/SOPRANO/index.php?z=3; “Vanessa” de Samuel Barber à l’Opéra-Théâtre de Metz,” 
http://magazine.wukali.com/spip.php?article1469. 
53 Диригент е Лорънс Фостър (Lawrence Foster, 1941 - ). Режисьор е Джон Кокс (John Cox, 1935 - ). Сценограф е Пол Браун (Paul Brown). В 
главната роля влиза Кири Те Канава (Kiri Te Kanawa). Розалинд Елаяс е сред най-честите интерпретатори на творбата още от нейната 
световна премиера. Първоначално в ролята на Ерика, в тази реализация на операта певицата се изявява като възрастната Баронеса. 
Останалите персонажи са поверени на: Ерика - Луси Шауфер (Lucy Schaufer), Анатол - Дейвид Максуел Андерсън (David Maxwell Anderson, 
1964 - ), Доктор - Дейвид Евитс (David Evitts) и др. Според енциклопедично издание за опера, превъплъщението на Кири Те Канава е 
толкова завладяващо, че певицата сякаш „заживява” с ролята на Ванеса. Същият източник оценява високо и изпълнението на Луси Шауфер, 
чието майсторско пресъздаване на персонажа на Ерика съперничи по достойнства с онова на Розалинд Елаяс от премиерите на 
произведението в САЩ и Европа. Източникът симпатизира и на Лорънс Фостър, който умело ръководи оркестъра и певците. George Henry 
Hubert, ed., Opera, vol. 52, issues 1-6 (London: Rolls House Pub. Co., 2001), 737; Samuel Barber, Vanessa (Monte Carlo: House of Opera 820, 2002, 
compact disc); Ценова, В. Операта „Ванеса” от Самюъл Барбър – полифонични похвати и сценични реализации, с. 90. 
54 Успях да издиря имената на солистичния състав, участвал в постановката: Ванеса - Карълайн Уиснент (Caroline Whisnant), Ерика - Лия 
Крийк (Leah Creek), Анатол - Тиодор Грийн (Theodore Green), Баронеса - Роуз Тейлър (Rose Taylor), Доктор - Денис Джеси (Dennis Jesse). 
“Des Moines Metro Opera,” http://desmoinesmetroopera.org/about/production-history/2001. 
55 Изпълнението е поверено на оркестъра и хора на оперния театър. Диригент е Емануел Жел (Emmanuel Joel). Режисьор е Стивън Лоулес 
(Stephen Lawless). Сценограф е Майкъл Йърган (той е в постановъчния екип и в реализацията на творбата от оперните театри на Вашингтон 
и Далас през 1995). В представленията, осъществени от Оперния театър на Вашингтон през 2002, се изявяват предимно певците от 
постановките на творбата в Монте Карло през 2001: Кири Те Канава (Ванеса), Луси Шауфер (Ерика) и Дейвид Евитс (Доктор). Ролята на 
Анатол е поверена на друг изпълнител: Джон Мац (John Matz). Отзив от постановките на Оперния театър на Вашингтон, поместен в „Ню 
Йорк таймс”, дава висока оценка на солистичния състав, сред който изпъква майсторското изпълнение на Шауфер. Същият източник обаче 
критикува режисурата, в която се набляга твърде много на емоционалното внушение, чрез прекомерна употреба на жестове и гримаси. 
Opern-Diskographie: Verzeichnis aller Audio-und Video-Gesamtaufnahmen (München: Walter de Gruyter, 2008), 34; Bernard Holland, “Barber's 
“Vanessa” at the Washington Opera,” http://www.nytimes.com/2002/10/30/arts/music/30VANE.html; James C. Taylor, “Kiri Te Kanawa and the 
Washington Opera bring Samuel Barber’s Pulitzer Prize-winning work back to the stage,” 
http://www.publicbroadcasting.net/whqr/.artsmain/article/12/1051/414818/Theater/Vanessa/. 
56 Диригент е Ленард Слаткин. Както и при реализацията на творбата от Оперния театър на Сейнт Луис, в ролята на Ерика влиза Сюзан 
Греъм. Сред солистите се изявяват още: Ванеса - Кристин Брюър (Christine Brewer, 1955 - ), Анатол - Уилям Бърдън (William Burden), 
Баронеса - Катрин Уин-Роджърс (Catherine Wyn-Rogers), Доктор - Нийл Дейвис (Neal Davies) и др. Имах възможността да се запозная с 
откъси от тази студийна продукция. Намирам, че изпълнението леко отстъпва по качества в сравнение със записа от световната премиера на 
творбата, най-вече по отношение на интонацията (предимно във вокалните партии на солистите) и на звуковия баланс между оркестъра и 
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периода 27 ноември – 18 декември 2004 година произведението дебютира и в Опрения театър на Лос 
Анджелис57. В периода 16-24 април 2005 „Ванеса” дебютира и в Оперния театър на Сан Диего58. 
Творбата е представена и от Оперния театър на Шътокуа (Ню Йорк). Представленията се състоят на 4 и 7 
август 200659. В периода 4-7 ноември 2007 „Ванеса” е представена и в „Ню Йорк Сити опера”60. През 
следващите години „Ванеса” се радва на множество сценични реализации, сред които тези на: „Бостън 
юнивърсити” (2008, 2010), „Пасифик опера Виктория”, Канада (2011), „Сарасота опера”, Флорида (2012), 
„Опера Франкфурт” (2012), Оперния театър на Мец (2014) и мн. др.61 Въпреки някои от отрицателните 
критики, които успяват временно да „подронят” авторитета и художествените достойнства на „Ванеса”, 
творбата успява трайно да навлезе в репертоара на световните оперни театри. В сценичните прочити на 
произведението се обособяват постановъчни колективи и изпълнители с доказан успех в 
интерпретацията му. „Ванеса” е обект и на реализации от учебни оперни театри, което е белег за това, че 
операта е актуална и за по-младото поколение изпълнители. Множеството сценични, концертни и 
студийни реализации на творбата, наред с безспорната й художествена стойност, извоюват място на 
„Ванеса” сред най-представителните и често изпълнявани опери, създадени през втората половина на XX 
век. 

ВТОРИ РАЗДЕЛ 
2.1. ХАРИСЪН БЪРТУИСТЪЛ – ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ И ФОРМИРАНЕ НА 

КОМПОЗИЦИОНЕН СТИЛ 
Тази структурна единица е насочена към изследване на факторите, които са от значение за 

формирането на композиционния стил на Харисън Бъртуистъл. Както и в аналогичната структурна 
единица, посветена на Самюел Барбър, и тук данните са представени в хронологична и логическа 
последователност. Поместени са биографични данни за Бъртуистъл. Изследвани се влияния, които 
трайно повлияват интереса на твореца към полифонията. Посочена е младежката принадлежност на 
Бъртуистъл към кръга от музиканти „Манчестърска школа”. Споменато е отношението във 
Великобритания (по онова време) към Втората виенска школа. Изтъкнат е фундаменталният принос на 
„Манчестърската школа” за въвеждането и популяризирането във Великобритания на музиката, 
създадена от представителите на Втората виенска школа. Изтъква се приносът на Бъртуистъл и на други 
композитори от Великобритания (негови съвременници) за популяризирането на новосъздадени в 
държавата, а и в други западноевропейски държави, музикални произведения. Споменава се и участието 
на Бъртуистъл в организирането на летни училища, както и в създаването на камерния инструментален 
ансамбъл „Пиеро плейърс”. Разглеждат се влияния (от музикалното и изобразителното изкуство), които 
трайно повлияват мирогледа на Бъртуистъл, а впоследствие и неговия композиционен стил. Предложена 

 
певците. Barbara B. Heyman, Samuel Barber: A Thematic Catalogue of the Complete Works (New York: Oxford University Press, 2012), 363; 
Ценова, В. Операта „Ванеса” от Самюъл Барбър – полифонични похвати и сценични реализации, с. 90. 
57 Диригент е Симон Йънг (Simone Young, 1941 - ). Подобно на реализацията на творбата в Монте Карло, режисьор е Джон Кокс, а сценограф 
– Пол Браун. Участва преобладаваща част от изпълнителския състав на продукциите в Монте Карло (2001) и Вашингтон (2002): Кири Те 
Канава (Ванеса), Луси Шауфер (Ерика), Джон Мац (Анатол), Розалинд Елаяс (Баронеса) и Дейвид Евитс (Доктор). Heyman, Samuel Barber: 
A Thematic Catalogue of the Complete Works, 353. 
58 Диригент е Карън Келтнър (Karen Keltner). Режисьор е Гарнет Брус (Garnett Bruce, 1967 - ). Сценограф е Майкъл Йърган. Изявяват се 
певците: Ванеса - Керъл Ванес (Carol Vaness), Ерика - Маргарет Латимор (Margaret Lattimore), Анатол - Джон Маквей (John McVeigh), 
Баронеса - Джудит Форст (Judith Forst), Доктор - Ричард Стилуел и др. David Gregson, “An Identity Crisis at San Diego Opera,” San Diego 
Magazine, January, 2005, 142. 
59 Диригент е Антъни Уолкър (Antony/Anthony Walker). Режисьор е Джей Лисинджър (Jay Lesenger). Сценограф е Ерхард Ром (Erhard Rom), а 
костюмите са дело на Нанси Лиъри (Nancy Leary). В ролите влизат: Ванеса - Бренда Харис (Brenda Harris), Ерика - Кери Алкима (Keri 
Alkema), Анатол - Фредерик Антон (Frédéric Antoun), Баронеса - Катрин Дей (Kathryn Day), Доктор - Уилям Стоун (William Stone) и др. 
Heyman, Samuel Barber: A Thematic Catalogue of the Complete Works, 353. 
60 В тези представления се използват декорите и костюмите от реализацията на творбата в сътрудничество между оперните театри на 
Вашингтон и Далас (1995). Изявява се и същият постановъчен екип. Диригент е Ан Менсън, режисьор е Майкъл Кан, а сценограф – Майкъл 
Йърган. Ролята на Баронесата е поверена на една от певиците с най-богат опит в постановки на „Ванеса” – Розалинд Елаяс, а в персонажа на 
Доктора за пореден път се превъплъщава Ричард Стилуел. Останалите действащи лица се изпълняват от: Ванеса - Лорън Фланиган (Lauren 
Flanigan), Ерика - Катрин Голднър (Katharine Goeldner), Анатол - Райън Макферсън (Ryan MacPherson) и Кристофър Джаксън (Christopher 
Jackson). В отзив от постановката, поместен в „Ню Йорк таймс”, високо се оценява семплата, но ефективна режисура на Майкъл Кан, както 
и музикалната реализация, вещо ръководена от Ан Менсън. Високо се оценява и изпълнението на солистите. Лорън Фланиган демонстрира 
вокални и драматични качества, майсторски пресъздавайки импулсивния характер на Ванеса. Катрин Голднър също проявява голям 
певчески и актьорски талант. Голднър успешно изобразява душевната мъка на Ерика. На добри отзиви се радват и останалите певци, сред 
които и тези с най-голям опит в интерпретацията на творбата – Розалинд Елаяс и Ричард Стилуел. Heyman, Samuel Barber: A Thematic 
Catalogue of the Complete Works, 354; Anthony Tommasini, “Neglected Samuel Barber Opera Sees the Light Again,” New York Times, November 6, 
2007, http://www.nytimes.com/2007/11/06/arts/music/06vane.html?_r=0. 
61 При реализацията на „Бостън юнивърсити” наред с изпълнителския състав, в който преобладават студенти, в ролята на Ванеса отново се 
изявява Лорън Фланиган. “BU Alumna Lauren Flanigan returns for masterclasses and a concert performance of Vanessa,” 
http://www.bu.edu/cfa/author/jeanconn/page/6/; “Pacific Opera Victoria,” http://www.pov.bc.ca/vanessa.html; Jay Handelman “Sarasota Opera gets 
intense with Samuel Barber's “Vanessa”,” http://arts.heraldtribune.com/2012-03-03/section/sarasota-opera-gets-intense-with-samuel-barbers-vanessa/; 
“Oper Frankfurt,” http://www.oper-frankfurt.de/de/page851.cfm?stueck=400; “Opéra-Théâtre de Metz Métropole,” 
http://opera.metzmetropole.fr/site/agenda_detail.php?id_agenda=150. 
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е подробна информация за неговите оперни творби, като за операта „Пънч и Джуди” тя е запазена (в по-
голямата си част) за следващите структурни единици от дисертацията. Част от данните включват: 
възложители и поводи за създаването на оперните произведения (в случаите, в които има възложители), 
брой на актовете или картините в творбите, имена на либретистите, първоизточници (послужили за 
сюжетна основа на оперните либрета, в случаите, в които в либретата са ползвани такива), прототипи на 
действащи лица (в случаите, в които има прототипи), както и др. Приложени са данни за премиерните 
изпълнения на оперите от Бъртуистъл и редактираните им варианти, както и телевизионни излъчвания на 
творбите. Предоставена е информация и за други сценични музикални произведения от автора. 
Приложени са кратки бележки към споменати в структурната единица собствени имена, наименования 
на институции, литературни произведения и пр. Изтъкнат е цялостният принос на Бъртуистъл за 
развитието на музикалната култура, за което свидетелстват множеството му награди, отличия и 
удостояването му с рицарско звание. 

2.2. ОПЕРАТА „ПЪНЧ И ДЖУДИ” ОТ ХАРИСЪН БЪРТУИСТЪЛ – ДРАМАТУРГИЯ 
В структурната единица се изследва драматургията на операта „Пънч и Джуди”. В структурната 

единица са цитирани становища на либретиста на операта (Стивън Пруслин) и на изтъкнати 
изследователи на творчеството на Бъртуистъл, относно цялостния драматургичен подход към оперното 
произведение. Представени са редица влияния върху драматургичния замисъл на творбата, сред които: 
старогръцки театър, комедия дел арте, старинна английска куклена традиция, влияния от епохата на 
Барока и мн. др. За всяко от споменатите влияния върху операта, в дисертацията са приложени и 
допълнителни пояснителни бележки, хипотези и пр. В хода на разработката бяха направени редица 
изводи, които в настоящия текст ще бъдат подкрепени с някои факти. Идеята на композитор и либретист 
е била да се сътвори своеобразна опера – първоизточник, която, макар и написана по-късно от 
създадените до този момент опери, да предизвиква илюзията, че ги предхожда. За да постигнат търсения 
ефект, Бъртуистъл и Пруслин прибягват до различни асоциации, най-често с отминалите епохи на 
Античността, Ренесанса и Барока62. Според Джонатан Крос в творбата са следвани някои от принципите 
на Аристотел за изграждане на старогръцката трагедия. Подобно на трагедия, „Пънч и Джуди” започва с 
Пролог, следван от епизоди. В центъра на творбата е позициониран стазим63. Интересът на Бъртуистъл 
към представянето на един и същ обект по различни начини обаче води до интересен подход към 
епизодите. Те са изградени на базата на измененото повторение (епизодите включват множество 
убийства, извършени при сходни обстоятелства, следвани от копнеж и ухажване на любимата Прити 
Поли)64. В единствения акт на творбата се откриват и съставните елементи на класицистичната 
драматургия. Поради епизодичната фабула с множество изменени повторения, ще представя тяхното 
проявление обобщено. Експозицията е позиционирана в началото на произведението. Свързана е с 
въвеждане в предстоящото действие и с представяне на главните действащи лица. Конфликтът може да 
бъде потърсен във вътрешните противоречия на Пънч, в чиято болна личност едновременно се съчетават 
злина и нежност65. Завръзката е съвкупността от инциденти, които водят до решителността на Поли да 
отхвърли Пънч. Развръзката (която съвпада с екзода) е щастлива. Поли приема любовта на Пънч, а 
всички действащи лица (намерили смъртта си в хода на действието) се оказват живи. Самият Пруслин 
отбелязва, че не съществува непременно обвързаност между убийствата, извършени от Пънч и неговите 
домогвания до Прити Поли. Подобно тълкуване, при което Пънч извършва множество убийства, за да 
спечели сърцето на любимата, според либретиста е възможно, но тогава операта би се превърнала в 
„аморална измислица, завършваща с триумф на злото”66. Преди да започне работа по либретото, 
Пруслин се запознава детайлно с оригинални версии на куклената пиеса. С цел да направи оперното 
произведение достъпно и интересно за възрастната публика, творецът решава да пресъздаде стилизирано 
детинските рими, а също така да обогати либретото с разнообразни езикови похвати67. Либретото е в 
стихове. За постигане на художествените си цели Пруслин най-често употребява крайна рима. 
Изключения се откриват предимно в партията на Корегос, в която се прилага свободен стих68. В 

 
62 Stephen Pruslin, “Punch and Judy”, note to compact disc recording of Punch and Judy (London: NMC Recordings Ltd., 2007), 7; Ценова, Вера. 
„Passion-Chorales” в операта „Пънч и Джуди” от Харисън Бъртуистъл. – В: Млад научен форум за музика и танц 2009. София: НБУ, 2010, с. 
43-44. 
63 Стазимът обхваща структурната единица „Кошмар” (“Nightmare”). Структурният номер е и перипетия (повратна точка) в живота на 
Пънч. Jonathan Cross, Harrison Birtwistle: Man, Mind, Music (London: Faber & Faber Ltd, 2000), 71, 73-74, 76. 
64 Под „сходни обстоятелства” визирам, че преобладаваща част от убийствата започват като спречкване между Пънч и жертвите му, след 
което той повежда жертвите си към олтара, извършва убийствата, а след това жертвите биват отвеждани от олтара. Има и изключения от 
своеобразната цикличност, с която се представят събитията в епизодите. 
65 Според Пруслин тези две страни от характера на Пънч са плод на шизоидното разстройство на личността на действащото лице. Stephen 
Pruslin, “Punch and Judy”, 6. 
66 Stephen Pruslin, “Punch and Judy”, 6; Cross, Harrison Birtwistle: Man, Mind, Music, 72. 
67 Stephen Pruslin, “Punch and Judy,” 4-5; Ценова, В. „Passion-Chorales” в операта „Пънч и Джуди” от Харисън Бъртуистъл, с. 42-43. 
68 Така Пруслин вероятно постига нужната повествователност. 
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либретото преобладават звуковите повторения. Повтарят се отделни звукове, думи, цели стихове и 
строфи. Повторенията в текста вероятно са инспирирани от интереса на Бъртуистъл към изкуството на 
Сезан, Пикасо и Клее69. Пример за повторение на съгласни звукове се открива в честата употреба на 
алитерация70. Най-често се повтарят началните букви на думи в състава на даден стих. Характерно за 
подхода на Пруслин към алитерацията е постепенното усложняване на похвата (последователно 
прибавяне на все повече повторения и съгласни). В либретото няма строго фиксиран ред при 
въвеждането на съгласните. В началото на творбата алитерацията се прилага само върху една съгласна, а 
нейните повторения са по две в стих. Впоследствие броят на съгласните и техните повторения се 
увеличава последователно на: две, три, четири, пет и т. н. Този авторов подход може да бъде тълкуван 
като проява на числова организация в текста71. Примерите за повторение на съгласни в творбата са 
многобройни. Алитерацията се прилага толкова обширно, че придобива значението на основен езиков 
похват в либретото. Освен съгласни, Пруслин често прибягва и до повторението на гласни звукове в т. 
нар. асонанс. Примери за асонанс се откриват още в Пролога на операта. Верен на своя подход към 
постепенно усложняване на даден езиков похват, Пруслин първоначално повтаря само една гласна в стих 
(в случая “a”)72. Примерите за игра с гласните са многобройни в цялата опера, поради което асонансът 
също се превръща в един от основните езикови похвати в либретото. Повторението на цели думи също е 
често прилагано в оперния текст73. В либретото обширно се прилага и повторението на цели стихове74. 
Повторение на цяла строфа се открива за първи път в структурния номер, озаглавен „Молитва II”75. 
Анафората също е сред езиковите похвати, прилагани в либретото. Нейната първа поява се открива още 
във встъпителните стихове на Корегос (в Пролога на творбата)76. В цялостната концепция на 
композитора и либретиста проличава и съвременният им подход към драматургията. Важна 

 
69 По-конкретно към концепциите за „структурен ритъм” и за представянето на даден обект по множество различни начини. Данни, относно 
тези и други концепции, са поместени в структурната единица от дисертацията, посветена на формирането на композиционния стил на 
Бъртуистъл. 
70 Това е изключително изразителен езиков похват, който създава и фоника. 
71 Така например алитерация с две повторения на една съгласна (в случая „h”) се открива още в Пролога на операта  (“Sing song of hope, ye 
who enter here.”, в свободен превод: Запейте песен на надежда, вие, които влизате тук). В „Приспивна песен на Пънч” (“Punch’s Lullaby”) 
алитерацията е приложена по интересен начин. В някои от стиховете на песента се повтарят две съгласни (“d”, “w”). В случаите, в които 
първата и последната дума на стиха започват с една и съща съгласна, се създава усещането за своеобразна звукова рамка в границите на 
стиха (“Dancy baby diddy. / What shall Daddy do widdy? /… Dancy baby diddy.”). Още в Пролога се открива подобен пример, при който 
първата и последната дума започват с една и съща съгласна (в случая “p”). Поради употребата на свободен стих в цитирания пример обаче 
не се създава усещане за звукова рамка (“Please to enjoy our little play.”). Алитерация с трикратно повторение на съгласен звук (в случая 
“b”) се открива за първи път отново в „Приспивна песен на Пънч” (“So bouncy baby burny.”, в свободен превод: И така, скачай, бебчо, гори). 
В последвалия „Войнствен вик” (“War-Cry”) е налице алитерация с четири повторения на една съгласна “t” (“Roo-it-too-it-too-it-too-it-too-
it!”). В „Пасион ария I” (“Passion Aria I”) се достига до петкратно повторение на съгласен звук (в случая “f”). Това създава изразителна 
фоника. В същия стих има и двукратно повторение на друг съгласен звук (“t”), което допълнително подсилва изразителността на текста 
(“The fire flew from flicker to flare.”, в свободен превод: Огънят се разгоря от искра в пламък). Алитерация върху същите съгласни звукове 
се открива и в първата фраза на Прити Поли в операта. Това се случва в „Рапсодия на Прити Поли I” (“Pretty Polly’s Rhapsody I”), където 
съгласният звук (“f”) се повтаря четири пъти, а съгласната (“t”) – два (“The flaw in this flower is a flicker of flame.” (в свободен превод: 
Недостатъкът на цветето се крие в искрата на пламъка). Birtwistle, Punch and Judy, full score, 6-10, 13-14, 20, 21, 38, 75-79. 
72 Choregos: “A sound! A voice! I am away!” (в превод: Звук! Глас! Аз се отдалечавам!). В случаите, в които първата и последната дума на 
стиха започват с една и съща гласна, се създава усещане за своеобразна звукова рамка. Този подход при изграждането на стиховете се 
въвежда в структурните единици „Почит към Джуди” (“Homage to Judy”) и „Приспивна песен на Джуди” (“Judy’s Lullaby”), в които 
повторената гласна е “а”. В същия пример повторението на гласната се съчетава с повторение на съгласна (“р”), в началото на две други 
думи от стиха. Както е видно, асонансът се проявява наред с алитерацията (“A profile pure that stills affront.”, в превод: Неопетнен профил, 
стоически посрещащ опасността). „А” в началото на стиха не е самостоятелна дума, а е неопределителен член. Ibid., 12-13, 24. 
73 Интересен пример за повторение на дума, в границите на един стих, се открива още в „Приспивна песен на Пънч”. Повторената дума 
рамкира стиха, появявайки се в неговото начало и край (“Dancy baby dancy”). Ibid., 15-16. 
74 Непосредствено повторение на стих, в границите на една строфа, се открива за първи път в „Почит към Джуди” и „Приспивна песен на 
Джуди”. Веднага след буквалното повторение същият стих е повторен и изменено. В този пример буквално е повторен стиха: „Does baby 
know of life?” (продължение на мисълта „(какво) знае бебето за живота”). Непосредствено след това се появява и изменено повторение на 
стиха: “Does baby know – know – no – NO!!!” (в превод: Знае ли бебето – знае – не – НЕ!!!). Типичен пример за повторение на несъседни 
стихове, в границите на една строфа, се открива в „Приспивна песен на Пънч”. При тези повторения е постигната известна симетрия. 
Четвъртият стих от първата строфа е буквално повторение на първия стих (от същата строфа). Четвъртият стих от втората строфа е 
буквално повторение на първия стих от втората строфа. Третата строфа е изградена аналогично на предходните две строфи. Първа строфа: 
“Dancy baby diddy. / What shall Daddy do widdy? / Sit on his lap, give it some pap. / Dancy baby diddy.” Втора строфа: “Dancy baby dancy. / How 
it shall gallop and prancy. / Sit on my knee, now kissy me. / Dancy baby dancy.” (в превод: Танцувай, бебчо, танцувай. Как ще подскачаш и 
лудуваш. Седни в скута ми, а сега ме целуни. Танцувай, бебчо, танцувай). Трета строфа: “Dancy baby wincy. / Shall Daddy chap and mincy? / 
Step on its back and watch it crack. Ah! / Dancy baby wincy.” (в превод: Танцувай, бебчо, потръпвай. Татко ще троши ли и кълца? Ще ти стъпи 
на гръбчето и ще гледа как се счупва. Ах! Танцувай, бебчо, потръпвай). При изписването (една под друга) на всяка от тези строфи се 
постига и визуален ефект. Създава се асоциация с концепцията, дефинирана от Клее, за двуизмерни плоскости (съставени от симултанно 
движещи се линии). Основната линия (в случая първи стих от строфата) е дублирана от друга линия (четвърти стих) и съпътствана от две 
допълнителни линии (т. е. втори и трети стих). Ibid., 13-18, 26. 
75 (“Preyer II”). Там буквално е повторена строфа от „Молитва I” (“Preyer I”). “Let the winds be gentle. / Let the seas be calm. / Let my Punch 
be granted his heart’s desire.” (в свободен превод: Нека ветровете са попътни. Нека моретата са спокойни. Нека сърдечният порив на моя 
Пънч бъде удовлетворен). Ibid., 69-72, 150-153. 
76 “Let the tragedy begin. / Let trumpets sound. / Let song of paean here abound.” (в превод: Нека трагедията започне. Нека тромпетите зазвучат. 
Нека хвалебственият химн се лее). Ibid., 4-5. 
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драматургична задача е поверена и на сценографията на „Пънч и Джуди”. Сценографските ремарки 
създават впечатлението, че сцената е разделена визуално на няколко хоризонтални нива. Бъртуистъл и 
Пруслин вероятно са искали да създадат аналогия с триизмерното пространство, но в случая трите 
своеобразни пространствени измерения са представени доста абстрактно (едно под друго)77. Освен трите 
хоризонтални пространствени нива, в сценографията на творбата са предвидени и три вертикални. В 
партитурата те са указани с „ляво”, „дясно” и „център” на сцената78. Определено драматургично 
внушение се постига и чрез сценичното осветление. Веднага след убийствата на Джуди, Доктора и 
Адвоката е указано, че в залата трябва да се възцари пълен мрак. Тъмнината е използвана като ефект и 
след убийството на Корегос. Мрак се възцарява преди и след кошмара на Пънч79. Така се подчертават 
зловещите деяния на протагониста и се изобразява мрачната му натура, лишена от морални ценности80. 
Залата потъва в тъмнина и след като главното действащо лице се натъква на празния пиедестал на Прити 
Поли. Този път липсата на светлина олицетворява угасналата надежда на Пънч да спечели сърцето на 
възлюбената си81. Представянето на пиедестала на Прити Поли също се съпътства от светлинни ефекти. 
В някои от тях се проявява символът на годишните сезони. Така например преди последния поход на 
Пънч към любимата в партитурата е указано, че настъпва зимата82. Символът на студения годишен сезон 
прелиминира последното любовно разочарование на протагониста, когато той открива пиедестала на 
Поли празен. Вероятно неслучайно тогава пиедесталът е осветен в студения син цвят, като ярък символ 
на зимата. Настъпващата пролет внушава усещането за щастливата развръзка. Неин символ този път е 
пиедесталът, облян в брилянтна бяла светлина83. Символ на настъпващата пролет и щастливата 
развръзка на опе 84

2.3. ПОЛИФОНИЧНИ ПОХВАТИ В ОПЕРАТА „ПЪНЧ И ДЖУДИ” 
В тази структурна единица е направен опит да се потърси приносът на полифоничните похвати за 

изграждането на драматургията на операта „Пънч и Джуди”. Приложени са музикални примери. В хода 
на анализа бяха направени редица изводи. Полифоничните построения се прилагат много обширно в 
цялата опера. Те са представени в атонален контекст. Подходът на Бъртуистъл към тяхното изграждане е 
изключително свободен. Почти всички полифонични похвати, които биват използвани в различни 
моменти от операта, се въвеждат още в началните й структурни номера. В творбата различните 
полифонични техники придобиват самостоятелно драматургично значение. Така например техниката на 
свободния многоглас най-често се открива в структурни единици, в които участва Корегос85. Изявите на 

 
77 Над сцената са разположени олтарът на убийствата и пиедесталът на Прити Поли. На сцената се изявяват основните действащи лица, 
Хорът на обесените и част от оркестрантите. Под нивото на сцената се намират останалите инструменталисти. Този абстрактен подход, от 
една страна, създава асоциация с концепцията на Клее за двуизмерни плоскости, а, от друга, се превръща в символ на възвишеното, 
ритуалното и земното в творбата. Може би неслучайно олтарът на убийствата е представен на по-високо ниво от нивото на сцената. В този 
декор авторите влагат ритуален и донякъде свещен подтекст. На олтара жертвите на Пънч са ритуално умъртвявани. Стоицизмът, с който те 
приемат своята неизбежна участ, придава на характерите им черти на мъченици. По този начин актовете на насилие придобиват смисъла на 
свещен ритуал, а олтарът, на който те са извършвани, се превръща в негов символ. Фактът, че пиедесталът на Прити Поли е височинно 
отдалечен от сцената, внушава усещане за възвишеността и непристъпността на възлюбената. Поли слиза от своя пиедестал и се 
присъединява към действащите лица на сцената само два пъти в творбата. Тези постъпки са драматургично обосновани. Те символизират 
загубата на нейната духовна извисеност. Поли слиза за първи път на сцената, когато приема образа на Вещица (очевидно персонаж, лишен 
от възвишени ценности). В края на операта действащото лице напуска своя пиедестал, за да се присъедини окончателно към Пънч на 
сцената. Тази постъпка отбелязва безвъзвратната й загуба на духовна възвишеност и чистота. Тя приема любовта на престъпния Пънч и 
символично „слиза” на неговото духовно ниво. Основното действие протича на сцената. Може би така авторите постигат най-ярка аналогия 
с реалния живот, тъй като съвременната житейска сцена е населена от хора, без оглед на техните морални качества. В края на щастливия 
„Любовен дует” (“Love Duet”) всички действащи лица се събират на сцената – пространственото ниво, което в края на творбата става общо 
за всички персонажи. Birtwistle, Punch and Judy, full score, 286, 380. 
78 Преминаването от сцената към олтара на убийствата и пиедестала на Поли се осъществява с помощта на стълби. Те са симетрично 
разположени от лявата и от дясната страна на сцената. По лявото стълбище жертвите отиват до олтара. Дясното стълбище служи за 
отвеждането им към Хора на обесените (след тяхното умъртвяване). Центърът на сцената се използва предимно, когато трябва да се 
подчертае присъствието на даден персонаж. Един от най-ярките примери за позициониране на всички действащи лица в средата на сцената 
се открива към края на творбата (в нейната развръзка, в структурния номер „Апостроф” (“Apostrophe”). Така се подчертава щастливият и 
тържествен завършек на операта. Част от щастливата развръзка се крие и във факта, че нито една от жертвите на Пънч не умира, след като е 
била ритуално убита, а напротив. В края на творбата (и в центъра на сцената) е демонстрирано, че всички действащи лица щастливо 
продължават своя живот. Ibid., 387. 
79 Осветлението постепенно угасва в структурния номер „Ламенто, екзорсизъм и приспивна песен” (“Lamento, Exorcism, and Lullaby”). 
Тъмнината се запазва в последвалите структурни номера (позиционирани непосредствено преди „Кошмар”): „Попътна музика III” (“Travel 
Music III”) и „Прогноза за времето III” (“Weather Report III”). Ibid., 237, 242-245, 330. 
80 В мрак трябва да се изпълнят инструменталните номера: „Токата I A” (“Toccata I A”), „Токата I Б” (“Toccata I B”), „Токата II A” (“Toccata 
II A”) и „Токата II Б” (“Toccata II B”). Ibid., 52, 59, 132, 140. 
81 Без светлина се изпълняват инструменталните номера: „Токата III A” (“Toccata III A”) и „Токата III Б” (“Toccata III B”). Ibid., 345, 350. 
82 Това се случва в структурната единица „Търсенето на Прити Поли III” (“The Quest for Pretty Polly III”). Ibid., 332. 
83 Pretty Polly: „Spring has come” (в превод: Пролетта настъпи). Този стих се открива в структурния номер „Апотеоз” (“Apotheosis”). Ibid., 
372-373. 
84 Трансформацията на бесилката в майско дърво е описана в структурния номер „Апостроф”. Harrison Birtwistle, Punch and Judy, vocal score, 
234. 
85 Има и изключения. Свободен многоглас се открива и в структурни единици, в които не участва Корегос, например номерата „Войнствен 
вик” и др. Birtwistle, Punch and Judy, full score, 49, 126-127, 368-369. 
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главните действащи лица, както и на такива, които имат по-важна драматургична роля в произведението 
(например Прити Поли), най-често са съпътствани от по-сложно изградени полифонични построения, в 
които освен свободен многоглас се откриват прости имитации и канонически построения. В творбата 
различни полифонични похвати често се прилагат и симултанно. Този авторов подход също е тясно 
обвързан с драматургичния замисъл на творбата. Изградени по подобен начин построения се откриват 
предимно при въвеждането на някои персонажи, както и в моментите, изискващи нарастване на 
напрежението (преди извършването на някои от убийствата, в структурните номера, в които се обрисува 
любовната мъка на Пънч и др.). Ще приложа някои примери, които илюстрират изказаните дотук 
твърдения. В Пролога на произведението се въвежда техниката на свободния многоглас. В структурния 
номер се открива свободен триглас, поверен на партиите на Корегос, тромпет и цугтромбон (тактове 14-
20)86. Текстът на разказвача на историята в този откъс беше цитиран и като пример за първата проява на 
езиковия похват анафора в операта87. Чрез контрапунктичните съединения, които ще бъдат широко 
прилагани в цялата творба, композиторът вероятно открива и начин, при който със средствата на 
музиката да обрисува идеята на Клее за симултанно съчетаване на линии. В „Приспивна песен на Пънч” 
се въвежда и имитационната техника, която в структурната единица се проявява наред с тази на 
свободния двуглас. Каноническа имитация се открива в първите два куплета на песента (тактове 66-73). 
Тя се образува между партиите на Пънч и баскларинет88. Във втория куплет се открива каноническа 
имитация (тактове 85-92), която е много сходна с онази от първия куплет. Тя отново се образува между 
партиите на Пънч и баскларинет89. Новото е, че във втория куплет каноническата имитация е 
огледална90. В третия куплет на песента се проявяват принципите на свободния двуглас. Двугласът се 
образува между партиите на Пънч и кларинет91. Очевидно при въвеждането на главния мъжки персонаж 
композиторът се насочва към употребата на различни полифонични техники92. В по-широк смисъл, а и 
изхождайки от интереса на Бъртуистъл към изобразителното изкуство, повторенията в музиката и текста 
могат да бъдат асоциирани и с концепцията на Клее за структурен ритъм (при повторението на даден 
елемент от картината) или с идеята на Сезан и Пикасо за представянето на един и същ обект по 
множество различни начини. В „Почит към Джуди” и „Приспивна песен на Джуди” (които според 
ремарките трябва да се изпълняват едновременно) каноническата техника и техниката на свободния 
многоглас започват да се прилагат симултанно. В първия подобен пример в творбата почти 
едновременно се провеждат две полифонични построения: свободен многоглас и двугласна стретно-
каноническа имитация (тактове 148-151)93. За момент ще наруша хронологията на настоящото 
изложение, за да представя как Бъртуистъл подхожда към въвеждането на персонажа на възлюбената на 
Пънч (Прити Поли). Подобно на главните действащи лица, въвеждането на Поли е съпътствано от 

 
86 Birtwistle, Punch and Judy, full score, Instrumentation, 4-5. 
87 Както е видно, Бъртуистъл прибягва до полифонично построение, за да отбележи въвеждането на езиков похват в либретото. 
88 В първия куплет построението е изградено като свободна, двугласна, седемчленна каноническа имитация. Риспостите запазват ритмиката 
на пропостите, но не и съотношенията между съдържащите се във водещите гласове мелодични интервали. Birtwistle, Punch and Judy, full 
score, 14. 
89 Новото построение също е изградено като свободна, двугласна, седемчленна каноническа имитация. Мелодиите, изграждащи 
построението, са варианти на мелодиите, изграждащи каноническата имитация от първия куплет, като пропостите (в партията на Пънч) се 
повтарят почти буквално. С изключение на известно вариране в партията на главното действащо лице (такт 86), каноническата имитация 
следва точно ритмиката на каноническата имитация от първия куплет. Ibid., 16. 
90 В това построение риспостите запазват ритмиката на водещите гласове (с изключение на известно вариране в такт 87), но не и 
съотношенията между мелодичните интервали, изграждащи пропостите. Ibid. 
91 Ibid., 17-18. 
92 Прилагането на полифонични построения, изградени върху сходен музикален материал (какъвто е случаят с двете канонически 
имитации), внушава усещане за повторяемост, което се допълва и от употребата на разнообразни езикови повторения в текста (за които вече 
беше споменато). Повторенията в музиката и текста внушават усещане за болестната цикличност в душевното състояние на главното 
действащо лице. Този подход допринася за по-цялостното характеризиране на персонажа. 
93 Цитираният пример започва като свободен двуглас между партиите на Пънч и кларинет. Бъртуистъл усложнява подхода си към 
каноническата техника. Гласовете, изграждащи каноническото построение, в случая пропостата (в партията на Джуди) и първите три тона 
от нейната риспоста (в партията на обой) служат и като трети и четвърти глас към свободния многоглас. В каноническата имитация 
риспостите запазват ритмиката на пропостите, но не и съотношенията между съдържащите се във водещите гласове мелодични интервали. 
Симултанно проведените две полифонични построения имат определена задача в драматургията на операта. Както беше споменато, в 
структурните номера „Почит към Джуди” и „Приспивна песен на Джуди” се въвежда главният женски персонаж. Очевидно Бъртуистъл 
изтъква майчинските добродетели на Джуди. Все още неподозираща, че бебето й е убито, тя тананика своята приспивна песен с текст 
„Люли, люли” (“Balow Lalow”). Мелодиите, изграждащи каноническото построение, наподобяват вълнообразно движение, което буди 
асоциация с люлееща се люлка. В тези гласове преобладава равномерната пулсация в осмини, която също може да се асоциира със 
спокойното полюшване на люлка. Мелодичните линии на кларинета и на Пънч, който възхвалява красотата на своята съпруга, са с по-
сложна ритмика, в сравнение с мелодиите, изграждащи каноническото построение. Този подход вероятно е търсен от композитора, за да се 
подсили драматургичния контраст между главните действащи лица. От една страна – персонажът на нежната и любяща майка Джуди, а от 
друга – този на енергичния и необуздан Пънч, лишен от бащински чувства. Въпреки че между главните действащи лица все още няма 
сблъсък, включването на техните партии в построения, изградени със средствата на различни полифонични техники, също загатва за 
отликите в характерите им и дори може да бъде тълкувано като намек за охладняването на съпружеските им отношения. Birtwistle, Punch 
and Judy, full score, 23. 
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свободен двуглас и каноническо построение. Както в „Почит към Джуди” и „Приспивна песен на 
Джуди”, тези построения се провеждат симултанно. Ще цитирам откъс от партитурата, обхващащ 
тактове 550-553 от структурния номер „Рапсодия на Прити Поли I”. Между партиите на тромпет и 
виолончело се образува двугласна, стретно-каноническа имитация в прима, изградена на принципа на 
безкрайния канон. Симултанно с имитацията се провежда свободен двуглас между партиите на Прити 
Поли и флейта94. В „Първи цикъл” от „Игра на думи” за първи път в операта се прилага полифонично 
построение, изградено по тоновете, съответстващи на името на Бах (B-A-C-H). В този структурен номер 
се провеждат три двугласни стретно-канонически имитации. Първата обхваща тактове 181-187, втората: 
такт 187 – първо метрично време на такт 191, а третата – тактове 192-197. Тоновете на мотива B-A-C-H се 
срещат (в точната последователност) в началото на пропостата на първата каноническа имитация (такт 
181)95. Всяка от каноническите имитации встъпва към края на предходната, като по този начин 
построенията обхващат почти целия структурен номер96. Този подход, от своя страна, създава асоциация 
и със свободна шестгласна каноническа форма. В своята опера Бъртуистъл не остава равнодушен и към 
подход към третирането на полифоничните принципи, който прониква в оперния жанр през първата 
половина на ХХ столетие. При този подход гласовете на полифоничния многоглас не съдържат тонови 
височини, а са изградени единствено със средствата на ритъма. Първото по-обширно полифонично 
построение в „Пънч и Джуди”, в което се прилага този начин на третиране на полифоничните принципи, 
обхваща целия структурен номер „Токата I А”. Построението е изградено като свободен многоглас, в 
който се съчетават както мелодични гласове, така и гласове, изградени единствено със средствата на 
ритъма97. Може би неслучайно в тази структурна единица от операта Бъртуистъл прибягва до 
въздействената сила на ритъма. Както беше споменато, токатата звучи след убийството на Джуди, а 
(според ремарките на композитора) структурният номер трябва да бъде изпълнен в пълен мрак. Също 
така беше уточнено, че тъмнината придобива символично значение в драматургията на операта. Чрез нея 
се подчертават зловещите деяния на протагониста и се обрисува мрачната му натура, лишена от морални 
ценности. Вероятно композиторът влага същия драматургичен смисъл и в полифоничните построения, 
съдържащи гласове, изградени единствено със средствата на ритъма. Може би за да подсили търсеното 
въздействие, Бъртуистъл пренася на разстояние музикалния материал на „Токата I А”, който се повтаря 
почти буквално в структурния номер „Токата I В”98. Ще се спра и на полифоничен пример, в който 
интересът на Бъртуистъл към кубизма въздейства по визуален начин. Ще разгледам и числовата 
организация при изграждането на построението. В структурния номер „Правило I”, в партиите на пет 
струнни инструмента се открива построение от задържани тонове, в което проличават принципите на 
свободна, деветчленна, петгласна, контратантна, стретно-каноническа имитация (тактове 681-695)99. В 
построението три от партиите (на контрабаса, виолата и първата цигулка) са нотирани в размер ¼, а 
останалите две (на виолончелото и втората цигулка) – в размер 3/8. Това решение на композитора внася 
полиметрия в построението и може да бъде тълкувано като една от проявите на числова организация в 
операта. Споменатите до този момент специфики на построението имат числови еквиваленти – числата: 
1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9. Те са получени от числителите и знаменателите на размерите, броя на всички гласове в 
имитацията, количеството на групите партии, нотирани в едни и същи размери, както и от броя на 
членовете в имитацията. Както е видно, все още липсват цифрите 6 и 7100. Гласовете са подредени 
симетрично върху партитурния лист. Партиите на инструментите, свирещи в един и същ размер, са 
изписани през едно петолиние. Тези в размер ¼ заемат най-ниска, средна и най-висока позиция в 
построението. Встъпването на имитиращите гласове в отделните членове на имитацията най-често се 
осъществява между съседни партии, последователно от най-ниския до най-високия глас. Въпреки това, 

 
94 Може би неслучайно партията на Прити Поли участва в изграждането на свободен двуглас. Във вече споменатия пример от „Почит към 
Джуди” и „Приспивна песен на Джуди” партията на Пънч също участваше в построение, изградено като свободен двуглас. Композиторът 
вероятно намира музикален израз за влечението на Пънч към Поли, чрез включването на вокалните партии на двете действащи лица в 
изграждането на полифонични построения, основаващи се на една и съща полифонична техника. Birtwistle, Punch and Judy, full score, 75-76. 
95 (“First Cycle”). (“Word-Game”). Трите канонически построения са изградени свободно. Имитиращите гласове запазват ритмиката на 
водещите, но не и съотношенията между съдържащите се в пропостите мелодични интервали. В първата от споменатите имитации се 
открива известно вариране в риспостата (второ метрично време на такт 182). Ibid., 27-29. 
96 С изключение на последните четири такта от структурния номер. Ibid., 29. 
97 Ibid., 52. 
98 Очевидно композиторът прилага принципа на повторението и в инструментални структурни единици, което е белег за това, че 
повторенията в музиката на творбата се прилагат и изолирано от звуковите повторения в оперния текст. Композиторът набляга единствено 
на динамичния контраст между двата едноименни структурни номера, при който крешендите в „Токата I А” стават декрешенди в „Токата I 
В” и обратното. Търсената отлика в динамиката, от своя страна, е индикация за претворяване (със средствата на музиката) на идеята на 
Сезан и Пикасо за представяне на даден обект от различен ъгъл (гледна точка). В случая Бъртуистъл постига това въздействие на слухово 
(сетивно) ниво. В „Токата I В” има минимални промени също в ритмиките на маракаса и втората водеща линия (англ. “guide line”), в 
последния такт от токатата (т. 434). Ibid., 59. 
99 Ibid., 90-91. 
100 Въпреки че все още не са представени самостоятелно, те могат да бъдат получени като сбор на някои от изброените числа. 
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по-голямо имитационно сходство се открива не между съседните двойки гласове, а между несъседните, 
като по този начин двойките гласове се групират отново според размера. По този начин изпъква 
нетрадиционният подход на Бъртуистъл към изграждането на тази каноническа имитация. Вероятно 
композиторът е целял да разнообрази и обогати каноническата техника, която до този момент е и една от 
най-често прилаганите в оперното произведение. Ако имитацията се анализира, изхождайки от 
последователното встъпване на имитиращите гласове, се установява, че в имитационния процес не се 
запазва ритмиката между съседните двойки гласове. Имитационното сходство между несъседни гласове 
обаче в някои случаи води до ретроградна зависимост между тях. Ще дам пример с първия член на 
имитацията, в който този процес се наблюдава между пропостата в контрабас и риспостата във виола, 
както и при риспостата във виолончело спрямо риспостата във втора цигулка101. Спрямо първата 
пропоста, риспостата във виола е със съкратен първи тон, който, поради ретроградното движение, се 
оказва последен. Както е видно, съкращаването е с нотна стойност шестнадесетина. Риспостата във втора 
цигулка е със съкратен последен тон (спрямо риспостата във виолончело), който, поради ретроградното 
движение, се оказва начален. Съкращаването е с нотна стойност осмина. Създава се и числова 
зависимост между всички имитиращи гласове, нотирани в едни и същи размери, която ще се запази до 
осмия член на имитацията. Така всяка следваща риспоста, нотирана в размер ¼, намалява своето 
времетраене с нотна стойност шестнадесетина, спрямо предходния глас в този размер, докато всяка 
следваща риспоста в размер 3/8 намалява своето времетраене с нотна стойност осмина, спрямо 
предходния глас, нотиран в размер 3/8102. Както беше споменато, при представянето на числа до този 
момент Бъртуистъл беше пропуснал цифрите шест и седем. Изборът на нотната стойност 
шестнадесетина вероятно не е случаен. В нея се съдържат числата едно и шест, а техният сбор е равен на 
седем. Числова организация се установява и между водещите гласове в построението. Всяка следваща 
пропоста намалява своето времетраене с нотна стойност шестнадесетина спрямо предходната пропоста. 
Нотирането на тази каноническа имитация върху партитурния лист придава на построението визуално 
форма на геометричната фигура триъгълник. Този начин на своеобразно „рисуване” (със средствата на 
музиката) е много характерен за партитурата на „Пънч и Джуди” и може да бъде тълкуван като една от 
проявите на влиянието на кубизма върху творческия почерк на композитора103. В „Първи парадокс” 
Бъртуистъл се насочва към друг полифоничен похват. За първи път в операта се прилагат принципите на 
сложния превратен контрапункт. Полученото полифонично построение обаче е представено доста 
нетрадиционно. То съдържа гласове, изградени единствено със средствата на ри ъма. Гласовете са 
поверени на партиите на два маракаса. Контрапунктът заема преобладаваща част от структурния номер 
(тактове 717-734). Основното съединение обхваща тактове 717-721. Първото производно съединение се 
простира между тактове 722 и 725. Второто производно съединение обхваща тактовете 726-729. Третото 
производно съединение обхваща тактове 730-734104. Бъртуистъл прибягва до въвеждането на сложния 
контрапункт, изграден единствено със средствата на ритъма, вероятно, за да подсили напрежението в 
творбата. Построението съпътства спора между Пънч, Доктора и Адвоката. Основното съединение и 
третото производно се провеждат симултанно с партията на протагониста. Първото производно 
съпътства партията на Адвоката, а второто производно – тази на Доктора. Така превратният контрапункт 
се превръща в своеобразен музикален аналог на нарастващото неразбирателство между трите действащи 
лица. От всички приведени дотук примери може да се обобщи, че прилагането на полифоничните 
построения се осъществява в тясна връзка с текста на операта и ремарките за сценичното й изпълнение. 
Прилагането на полифоничните похвати в творбата отразява и сложната, подчертано интелектуална 
личност на Бъртуистъл: афинитетa му към новите явления в музиката и изобразителното изкуство на ХХ 
век, неговия интерес и специфичен подход към числовата организация, и пр. В този процес е постигнато 
майсторско единство между музика и драматургия, за което основен принос има полифонията. 

2.4. СЦЕНИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ НА ОПЕРАТА „ПЪНЧ И ДЖУДИ” 
В тази структурна единица се проследява сценичната съдба на операта „Пънч и Джуди”. Начинът 

на представяне на информацията следва онзи, установен в аналогичната единица, посветена на 
сценичните реализации на операта „Ванеса”. Данните отново са представени в хронологичен ред. 

 
101 Отделните пропости и риспости са отделени една от друга, чрез прекъсване на задържането с лигатури. Birtwistle, Punch and Judy, full 
score, 90.  
102 В този процес е включена и риспостата в първа цигулка (такт 686 – първата шестнадесетина на такт 688). Времетраенето на риспостата в 
първа цигулка е съкратено с нотна стойност шестнадесетина спрямо риспостата във виола (такт 684 – първата шестнадесетина на такт 686). 
В случая липсва ретроградна зависимост спрямо тези гласове, като риспостата в първата цигулка е със съкратен първи тон спрямо тази във 
виола. Ibid. 
103 Геометрични фигури от ноти се откриват в редица структурни номера от операта, например „Симфония” (“Sinfonia”), където начинът на 
подреждане на нотите върху партитурния лист води до изобразяването на четириъгълници и др. Ibid., 83-85. 
104 В производните съединения се наблюдава известно вариране в ритмиката. Този процес обаче не нарушава ритмическото сходство между 
съединенията, изграждащи своеобразния двоен контрапункт от ритъм. Ibid., 92-93. 
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Представянето на всички реализации е съпътствано от детайлна информация за: оперни театри, оперни 
компании, форуми, дати на изпълненията, постановъчни колективи, изпълнителски състави, както и др. 
Добавени са бележки с допълнителна информация за всеки от членовете на постановъчните и 
изпълнителски екипи, а така също за институции, форуми и пр. Приложен е снимков материал от 
постановки. Поместени са рецензии от изпълнения на произведението (в случаите, в които са били 
достъпни такива). В хода на проучването бяха направени редица изводи, които ще бъдат подкрепени с 
някои факти. Поради ограничения обем на настоящия текст, имената на членовете на изпълнителските и 
постановъчни колективи, както и част от отзивите, ще бъдат поместени под линия. Премиерата на 
операта „Пънч и Джуди” се състои на 8 юни 1968, в рамките на „Олдбърг фестивал ъв мюзик енд ди 
артс”. Изявява се оркестърът на „Инглиш опера груп”. На този форум през същата година „Пънч и 
Джуди” се радва на още две представления (на 15 и 26 юни). Насилието в творбата пробужда остри 
отзиви в критиката. Нещо повече, дори един от основателите на „Инглиш опера груп” и на „Олдбърг 
фестивал ъв мюзик енд ди артс”, Бенджамин Бритън, напуска премиерата с възмущение105. Острите 
реакции обаче не свалят „Пънч и Джуди” от сценичните подиуми, а напротив. Оперната творба се радва 
на множество постановки от самото си създаване до наши дни. В годината на своята световна премиера 
произведението е изпълнено и в рамките на двайсет и второто издание на „Единбургски международен 
фестивал”. Представленията се състоят на 22 и 24 август в „Кингс тиътър”106. Премиерата на „Пънч и 
Джуди” в САЩ се състои на 30 януари 1969, в театър „Тайрън Гътри”, Минеаполис. Представленията са 
организирани от „Сентър опера кампъни”, а постоянните членове на компанията формират 
постановъчния и изпълнителски колектив на сценичната реализация. Харолд Шонберг изказва 
одобрението си от режисурата и от забележителните костюми на персонажите, по неговите думи „дръзки 
и дяволити”107. Лондонската премиера на „Пънч и Джуди” се състои на 7 октомври 1969 в театър 
„Седлърс Уелс”. Продукцията е организирана отново от „Инглиш опера груп”108. Очевидно до този 
момент при сценичните реализации на „Пънч и Джуди” във Великобритания се гласува доверие на 
постановчици и певци, които вече имат натрупан опит в интерпретацията на операта. Тази практика се 
нарушава частично в следващата лондонска реализация на произведението. Тя принадлежи на оркестъра 
„Лондон симфониета”, който представя творбата на концертен подиум. Събитието се състои на 29 юни 
1979 в „Куин Елизабет хол”109. Творбата получава и сценична реализация в съвместна продукция на 
„Лондон симфониета” и „Опера фактори”. Събитието се състои през 1981 в „Дрил хол”, Лондон. В отзив 
от постановката Майкъл Кенеди определя творбата като напредничава за своето време. Тази сценична 
реализация на „Пънч и Джуди” е заснета от телевизионния „Канал 4”. Записът е излъчен по същата 
медия през 1987110. Дебютът на операта в Ню Йорк се състои през 1988. Там творбата получава 

 
105 (Aldeburgh Festival of Music and the Arts. Фестивалът е основан от Бенджамин Бритън, Питър Пиърс и Ерик Крозиър през 1948 в Олдбърг. 
Посветен е предимно на класическата музика. Провежда се ежегодно през месец юни). (English Opera Group Orchestra). Спектаклите се 
изнасят в зала „Джубили хол” (Jubilee Hall. Салонът има 290 места за зрители. Залата се утвърждава като основно място за провеждане на 
фестивала от самото му създаване до 1967). Диригент на премиерното изпълнение е Дейвид Атертън (David Atherton, Блакпул, 1944 - ). 
Режисьор е Антъни Беш (John Elwyn Anthony Besch, Лондон, 1924 – Лондон, 2002), а сценограф – Питър Райс (Peter Rice, Симла, 1928 - ). 
Действащите лица се изпълняват от: Пънч - Джон Камерън (John Cameron), Джуди - Морин Морел (Maureen Morelle), Корегос - Джефри 
Чард (Geoffrey Chard), Доктор - Уиндъм Парфит (Wyndham Parfitt), Адвокат - Джон Уинфийлд (John Winfield) и Прити Поли - Дженифър 
Хил (Jennifer (Jenny) Hill). Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, s. vv. “Britten, (Edward) Benjamin”, “Pears, Sir Peter 
(Neville Luard)”, “Crozier, Eric”; Charles H. Parsons, complier, Opera Premieres: an Index of Casts, vol. 13 (New York: Edwin Mellen Press, 1992), 
124. 
106 (22nd Edinburgh International Festival). (King’s Theatre). Постановъчният и солистичен състав на продукцията е същият като онзи от 
световната премиера на творбата. “Edinburg Will Accent Schubert and Britten,” Billboard, May 4, 1968, 48; David Beard, Harrison Birtwistle’s 
Operas and Music Theatre (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 39. 
107 (Tyrone Guthrie Theatre). (Center Opera Company, Minneapolis). Диригент е Филип Брюнел (Philip Brunelle, Ферибоу, 1943 - ). Режисьор е 
Уесли Болк (H. Wesley Balk, 1932–2003). Сценографията и костюмите са дело на Робърт Израел (Robert Israel, 1939 - ). Действащите лица са 
поверени на: Пънч - Върн Сатън (Vern Sutton), Джуди - Барбара Бранд (Barbara Brandt), Корегос - Дан Меримен (Dan Merriman), Доктор - 
Лирой Леър (LeRoy Lehr), Адвокат - Уолтър Чъруийн (Walter Cherwien) и Прити Поли - Сарита Роуч (Sarita Roche). Harold Schonberg, “Punch 
and Judy” Puzzling,” New York Times, February 15, 1970, 83; Maria Rich, ed., Central Opera Service Bulletin, vol. 12, № 1 (New York: Central 
Opera Service, September-October 1969), 2. 
108 (Sadler’s Wells Theatre). Постановъчният и солистичен състав е същият като онзи от световната премиера на творбата, както и от 
представленията й в Единбург. “Punch and Judy. English Opera Group at Sadler's Wells Theatre, October 7,” Opera, December, 1969, 88. 
109 Диригент е един от най-честите интерпретатори на „Пънч и Джуди” до този момент – Дейвид Атертън. Действащите лица се изпълняват 
от: Пънч - Стивън Робъртс (Stephen Roberts), Джуди - Джан Дегаетани (Jan (Janice) DeGaetani), Корегос - Дейвид Уилсън-Джонсън (David 
Wilson-Johnson), Доктор - Джон Томлинсън (John Tomlinson), Адвокат - Филип Ленгридж (Philip Langridge) и Прити Поли - Филис Брин-
Джулсън (Phyllis Bryn-Julson). В този изпълнителски състав през същата година „Пънч и Джуди” е записана и издадена на студиен запис от 
компанията „Дека студиос” (Decca Studios, West Hampstead), Лондон. Записът е преиздаван няколкократно. Имах възможността да се 
запозная с този аудиозапис. Бях впечатлена от вярната интонация и добро ансамблово музициране на изпълнителите. В интерпретацията на 
певците се набляга най-вече на гротесковата експресия. George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 30, issues 1-7 (London: Rolls House Pub. Co., 
1983), 911; Harrison Birtwistle, Punch and Judy, A Tragical Comedy or a Comical Tragedy, Opera in One Act (London: NMC D138, 2007, compact 
disc). 
110 (Drill Hall, Tottenham Court Road, London). „Опера фактори” (Opera Factory) е основана през 1973 от Дейвид Фрийман (David Freeman). 
Компанията просъществува до деветдесетте години на ХХ век. Диригент на постановката е Хауърд Уилямс (Howard Williams). Режисьор е 
Дейвид Фрийман, а сценограф – Лесли Лий (Lesley Lee). Действащите лица се изпълняват от: Пънч - Омар Ебрахим (Omar Ebrahim), Джуди 
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концертна интерпретация. Изпълнението се състои в „Мъркин консърт хол”, в рамките на първото 
издание на „Международен фестивал на изкуствата в Ню Йорк”. Изявяват се избрани инструменталисти 
от Бруклинския филхармоничен оркестър111. Премиерата на „Пънч и Джуди” в Австрия се състои на 20 
ноември 1991, в рамките на фестивала „Вийн модерн”112. През месец април 1993 „Пънч и Джуди” 
дебютира и в Нидерландия. Сценичната реализация е дело на Оперния театър на Нидерландия113. 
Връщайки се обратно във Великобритания, се наблюдава постепенното установяване на „Пънч и Джуди” 
в постоянния оперен репертоар. През 1998 творбата дебютира в Музикалния театър на Уелс (институция, 
насочена предимно към изпълнението на камерни опери). Представленията на „Пънч и Джуди” са 
организирани в турне114. Музикалният театър на Уелс поставя „Пънч и Джуди” отново през 1999, 2000 и 
2008. През 1999 Музикалният театър осъществява премиерата на творбата във Франция. Събитието се 
състои в рамките на фестивала „Алтернатив лирик”, Париж. Майкъл Маккарти отбелязва, че през 2000 
година Музикалният театър на Уелс представя „Пънч и Джуди” и в рамките на фестивала „6 Таге опер”, 
Дюселдорф115. Преди да премина към реализацията на „Пънч и Джуди” от Музикалния театър на Уелс 
през 2008, ще спомена други изпълнения на оперната творба. Първото от тях е премиерата на „Пънч и 
Джуди” в Швейцария. Там произведението дебютира на 28 януари 1999 в „Театър Базел”116. През 2001 
„Пънч и Джуди” е представена и в Хамбург. Творбата е изпълнена от Колеж за музика и театър, 
Хамбург. Успях да се запозная с фрагменти от тази сценична реализация. Направи ми впечатление, че 
сценографията и костюмите са по-семпли, в сравнение с реализациите на „Пънч и Джуди” от 
„Музикалния театър на Уелс”117. През 2008 Кралският оперен театър „Ковънт гардън” кани Музикалния 
театър на Уелс да осъществи постановка на „Пънч и Джуди” в театър „Линбъри студио”. Изнесени са 

                                                                                                                                                                      
- Хилари Уестърн (Hilary Western), Корегос - Греъм Тайтъс (Graham Titus), Доктор - Роджър Брайсън (Roger Bryson), Адвокат - Найджъл 
Робсън (Nigel Robson) и Прити Поли - Мари Ейнджъл (Marie Angel). Кенеди оценява високо и изпълнението на певците. Той подчертава, че 
се изявяват млади, но убедителни солисти, надарени както с музикални, така и с актьорски качества. George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 40, 
issues 7-12 (London: Rolls House Pub. Co., 1989), 1301; Michael Kennedy, “Opera Factory,” Glasgow Herald, January 19, 1982, 24. 
111 (Merkin Concert Hall). (First New York International Festival of the Arts). Диригент е Ронда Кес (Rhonda Kess). Ролите са поверени на: Пънч - 
Антъни Дийтън (Anthony Deaton), Джуди – Марни Никсън (Marni Nixon, 1930 - ), Корегос - Гордън Хокинс (Gordon Hawkins), Доктор - 
Уилбър Поли (Wilbur Pauley), Адвокат - Дейвид Ронис (David Ronis), Прити Поли - Жанин Темз (Jeanine Thames). „Пънч и Джуди” е 
единствената опера, която прозвучава на фестивала. В отзив, поместен на страниците на „Ню Йорк магъзин”, Питър Дейвис изказва голямо 
свое съжаление: причината да не се поставят опери произтича от липсата на интерес към жанра, която демонстрира ръководството на 
фестивала. Според Дейвис е парадоксално, че на форума не само не се изпълняват оперни творби, но дори и единствената представена опера 
(„Пънч и Джуди”) не получава сценична реализация. Очевидно любител на оперния жанр, Дейвис оценява високо художествената стойност 
на произведението. Той определя творбата като „великолепно и изтънчено тълкуване на традиционната куклена пиеса, посредством 
музикална партитура, отличаваща се със значителна мощ и индивидуалност”. Дейвис изтъква и драматургичните качества на операта, които 
проличават дори и при концертната й реализация. Peter Davis, “…A mini-festival all by himself, Boulez returned in programs that gave a sharp 
picture of his talents and wide-ranging influence,” New York Magazine, July 11, 1988, 52. 
112 (Wien Modern Festival). На този форум операта получава сценична реализация. Изявява се ансамбъл „Акуериъс” (Aquarius Ensemble). 
Диригент е Никълъс Клиобъри (Nicholas Randall Cleobury). В режисурата участва самият Бъртуистъл. Действащите лица се изпълняват от: 
Пънч - Гуен Томас (Gwion Thomas), Джуди - Рейчъл Халауел (Rachael Hallawell), Корегос - Никълъс Сиърс (Nicholas Sears), Доктор - 
Стивън Ричардсън (Steven Richardson), Адвокат - Гунар Гудбйорнсон (Gunnar Gudbjörnsson) и Прити Поли - Анджела Танстол (Angela 
Tunstall). В отзив от постановката, поместен във вестник „Залцбургер нахрихтен”, е изтъкнато майсторското изпълнение на оркестъра, вещо 
ръководен от Клиобъри. Цит. по: “Nicholas Cleobury, conductor,” http://www.nicholascleobury.net/. 
113 Диригент е Оливър Кнусен (Oliver Knussen, 1952 - ). Режисьор е Пиер Oди (Pierre Audi, 1957 - ). Сценограф е Георг Базелиц (Georg 
Baselitz, 1938 - ). В ролите влизат: Пънч - Робърт Паултън (Robert Poulton), Джуди - Джейн Хеншъл (Jane Henschel), Корегос - Дейвид 
Уилсън-Джонсън, Доктор - Джеймс Патерсън (James Patterson), Адвокат - Томас Йънг (Thomas Young) и Прити Поли - Лиса Сафър (Lisa 
Saffer). George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 44, issues 1-6 (London: Rolls House Pub. Co., 1993), 465. 
114 (Music Theatre Wales). На 4 юли се състои постановка в театър „Евримен” (Everyman Theatre), в рамките на „Челтнъм интернешънъл 
фестивал ъв мюзик” (Cheltenham International Festival of Music). На 11 юли произведението е представено в „Куин Елизабет хол”. Следват 
редица други изпълнения на операта из цялата държава. Диригент на постановките е Майкъл Рафърти (Michael Rafferty). Режисьор е Майкъл 
Маккарти (Michael McCarthy). Сценограф и автор на костюмите е Саймън Бенхам (Simon Banham). В ролите влизат: Пънч - Гуен Томас, 
Джуди - Кeръл Роуландс (Carol Rowlands), Корегос - Джереми Уилямс (Jeremy Huw Williams), Доктор - Грийм Денби (Graeme Danby), 
Адвокат - Гарет Лойд (Gareth Lloyd), Прити Поли - Никола-Джейн Кемп (Nicola-Jane Kemp). George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 49, issues 
7-10 (London: Rolls House Pub. Co., 1998), 822, 1118. 
115 (Alternative Lyrique Festival). Майкъл Маккарти описва впечатленията си от този форум, който събира на едно място най-добрите 
интерпретатори на съвременни сценични музикални произведения от цяла Европа. Режисьорът допълва, че Музикалният театър на Уелс е 
единствената институция, която представя Великобритания на форума. Маккарти цитира и отзив от постановката на „Пънч и Джуди”, 
поместен във френското списание „Диапазон” (“Diapason”). В източника се споменава, че представлението на Музикалния театър на Уелс 
триумфира над всички останали постановки на фестивала. (6 Tage Oper). Маккарти не споменава детайли за постановъчния и изпълнителски 
колектив на представленията от 1999 и 2000. Липсват и данни за въпросните изпълнения. Ето защо допускам, че споменатите представления 
се осъществяват от същия постановъчен и изпълнителски състав като онзи от 1998. Цит. по: Michael McCarthy, “Memorandum submitted by 
the Music Theatre Wales,” http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm200001/cmselect/cmwelaf/38/38ap37.htm; Opernwelt, band 40 
(Hannover: Friedrich Verlag, 1999), 56. 
116 Изявява се „Енсембъл Феникс Базел” (“Ensemble Phoenix Basel”). Успях да издиря имената на постановъчния екип на продукцията. 
Диригент е Юрг Хенебергер (Jürg Henneberger). Режисьор е Маркус Боте (Markus Bothe). Сценографията и костюмите са дело на Робърт 
Швеър (Robert Schweer). Szene Schweiz, № 25, 1998/99, 80. 
117 (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Успях да открия имената на част от постановъчния и изпълнителски колектив. Режисьор е 
Бригита Ото (Brigitta Otto). Сценограф е Тимо фон Крийгщайн (Timo von Kriegstein). В главните роли влизат Рупърт Бергман (Rupert 
Bergmann) и Джулия Хенинг (Julia Henning). “Timo von Kriegstein,” http://www.timovonkriegstein.de/theaterr%C3%A4ume/punch-judy/; “Rupert 
Bergmann,” http://www.rupert-bergmann.at/; “Julia Henning,” http://juliahenning.bandcamp.com/music. 
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общо три представления, първото от които е на 17 март. Райън Еванс определя постановките в „Линбъри 
студио” като „брилянтни”, а „Пънч и Джуди” от Бъртуистъл – като важна творба в историята на 
съвременния оперен театър. В тази реализация се прибягва до промяна в сценографските указания на 
Бъртуистъл. Инструменталистите са разположени зад сцената, а не, както е указано в партитурата, част 
от тях да са на сцената, а друга част – в оркестрината. Така вероятно се освобождава повече пространство 
за действащите лица и декора, а така също се създава и акустичен ефект – инструменталната музика 
звучи зад певците118. Малко след постановките на произведението в „Линбъри студио”, „Пънч и Джуди” 
се радва на нова сценична реализация в Лондон. В тази продукция си сътрудничат Английската 
национална опера и „Йънг Вик тиътър кампъни”. Представленията се състоят на: 19, 21, 23, 25 и 27 
април 2008 година, на сцената на театър „Йънг Вик”. Последната постановка (на 27 април) е записана и 
излъчена по „Радио 3” на Би Би Си. Според Колин Кларк цялото сценично пространство е усвоено по 
интересен начин. Сцената наподобява циркова арена. Представлението се изнася в определен участък в 
средата на сцената, който е обрамчен във формата на кръг. Към този кръг са насочени множество 
прожектори, излъчващи светлина с различни цветове. Спазено е изискването на Бъртуистъл част от 
оркестрантите да се намират на сцената. Подобно на реализацията на Музикалния театър на Уелс в 
„Линбъри студио”, тези инструменталисти са разположени зад певците, които изпълняват своите роли в 
кръговото ограждение119. Английската национална опера и „Йънг Вик кампъни” осъществяват 
изпълнение на „Пънч и Джуди” и в Швейцария. Спектаклите се състоят на: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 19 
април 2011 в „Гранд театър”, Женева. Сценографията на творбата следва концепцията, установена в 
представленията на Английската национална опера през 2008120. Както е видно, оперната творба се радва 
на значителен зрителски интерес. Произведението е изпълнявано многократно, като се радва на 
реализации в Европа и САЩ. „Пънч и Джуди” получава най-много сценични прочити във 
Великобритания, където трайно навлиза в репертоара на големи оперни институции. Фактът, че творбата 
получава и сценична реализация от учебен театрален колектив (в Хамбург), е свидетелство за това, че 
произведението е актуално и за по-младото поколение изпълнители. 
3.1. ЛУИДЖИ ДАЛАПИКОЛА – БИОГРАФИЯ И ФОРМИРАНЕ НА КОМПОЗИЦИОНЕН СТИЛ 

В структурната единица е направен опит да се постигне цялостна представа за факторите, които 
оказват съществено влияние върху формирането на композиционния стил на Луиджи Далапикола. 
Разработката следва концепцията, установена в аналогичните структурни единици, посветени на 
биографията и формирането на композиционните стилове на Барбър и Бъртуистъл. Поместени са 
биографични данни за Далапикола. Споменати са влияния върху творческия почерк на композитора, 
някои от които обуславят дълбокия му интерес към полифонията. Представени са факторите, които го 
насърчават да премине от тоналния музикален език към приложението на додекафонни принципи. 
Изтъкнат е фундаменталният принос на Далапикола за въвеждането и утвърждаването на додекафонията 
в италианската музика. Изтъква се фактът, че италианският композитор третира изключително свободно 
додекафонните принципи. Обосновават се причините за този нестандартен подход към тях. За целта са 

                                                      
118 (Linbury Studio Theatre). Постановъчният екип е същият, който реализира творбата през 1998. Участват и трима певци от тогавашния 
изпълнителски състав: Гуен Томас (Пънч), Кeръл Роуландс (Джуди) и Джерeми Уилямс (Корегос). Новите певчески попълнения включват: 
Доктор - Никълъс Дейвид Фолуел (Nicholas David Folwell), Адвокат - Питър Хор (Peter Hoare) и Прити Поли - Алисън Бел (Allison Bell). В 
други отзиви от тези представления се дава висока оценка на майсторското изпълнение на певците и оркестъра на Музикалния театър, вещо 
ръководени от Майкъл Рафърти. George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 59, issues 1-7 (London: Rolls House Pub. Co., 2008), 703; Rian Evans, 
“Music theatre: a radical aesthetic rather than a form,” Theatre in Wales, 2008, 102-103; Birtwistle, Punch and Judy, full score, Instrumentation; 
Colin Anderson, “Powerful and compelling,” http://theoperacritic.com/tocreviews2.php?review=ca/2008/mtwpunch0308.htm. 
119 (Young Vic Theatre Company). Излъчването се осъществява на 21 юни 2008. В тези сценични реализации се изявяват двама обещаващи 
млади диригенти: Лео Хюсеин (Leo Hussаin, 1978 - ) и Едуард Гарднър (Edward Gardner, 1974 - ). Режисьор е Дaниeл Креймър (Daniel 
Kramer, 1977 - ), а сценограф – Джайлс Кейдъл (Giles Cadle). В ролите влизат: Пънч - Андрю Шор (Andrew Shore), Джуди - Луси Шауфер, 
Корегос - Ашли Холанд (Ashley Holland), Доктор - Грейм Бродбент (Graeme Broadbent), Адвокат - Греъм Кларк (Graham Clark, 1941 - ) и 
Прити Поли - Джилиан Кийт (Gillian Keith). Представленията на „Пънч и Джуди” са забранени за деца под шестнайсетгодишна възраст, 
поради откровеното насилие в творбата. Кларк изказва високата си оценка за майсторското изпълнение на певците. Същият източник 
отбелязва, че театърът „Йънг Вик” се отличава със „суха” акустика, която затруднява изпълнението на певците, но внася суровост в 
звученето на гласовете им, засилвайки експресията на творбата. Hubert, Opera, vol. 59, issues 1-7, 351; “Opera on 3,” 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00c5njz; Colin Clarke, „Harrison Birtwistle, Punch and Judy: Soloists,  English National Opera Orchestra /Leo 
Hussein. Young Vic, The Cut, Waterloo, 21.4.2008 (CC),” http://www.musicweb-international.com/sandh/2008/Jan-Jun08/punch2104.htm#top; 
Andrew Clements, “Punch and Judy, Young Vic, London,” The Guardian, April 21, 2008, 
http://www.theguardian.com/music/2008/apr/21/classicalmusicandopera. 
120 Изявява се „Ансамбъл Контрешамп” (“Ensemble Contrechamps”). Диригент е Вен-пин Тиен (Wen-Pin Chien). Както и в реализацията на 
творбата от Английската национална опера през 2008, режисьор на постановките е Даниел Креймър, а сценограф – Джайлс Кейдъл. В 
ролите на Джуди и Прити Поли отново влизат Луси Шауфер и Джилиан Кийт. Новите попълнения в певческия състав включват: Пънч - 
Бруно Тадиа (Bruno Taddia), Корегос - Стивън Бронк (Stephen Bronk), Доктор - Джонатан Мей (Jonathan May) и Адвокат - Марк Милхофър 
(Mark Milhofer). Имах възможността да се запозная с фрагменти от реализацията на „Пънч и Джуди” в Женева. Бях впечатлена от 
майсторското изпълнение на певците и оркестъра, което се отличаваше с вярна интонация и съвършен звуков баланс. В някои отношения 
фразировката на Бруно Тадия и Луси Шауфер дори превъзхождаше тази на Стивън Робъртс и Джан Дегаетани (от аудиозаписа на 
произведението в изпълнение на „Лондон симфониета”). Musique et Opéra autor du monde, 2010-2011, 344. 
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приложени становища на редица изследователи, както и мнение на самия Далапикола. Представени са 
оперните произведения на композитора: „Нощен полет” (“Volo di notte”, 1937-1939), „Затворникът” (“Il 
Prigioniero”, 1944-1948), „Йов” (“Job: una sacra rappresentazione”, 1950) и „Одисей” (“Ulisse”, 1960-
1968). Приложени са данни, като за „Одисей” те са запазени (в по-голямата си част) за следващите 
структурни единици от дисертационния труд. Сред тях са: брой на актовете и сцените в оперните творби, 
либретист на произведенията, литературни първоизточници (послужили за сюжетна основа на оперните 
либрета), както и обща информация за това дали в музикалния език на оперите от Далапикола се 
прилагат додекафонни принципи. Тъй като сценичните реализации на операта „Одисей” са обособени в 
отделна структурна единица, то в настоящата са споменати единствено премиерните изпълнения на 
оперите: „Нощен полет”, „Затворникът” и „Йов”. Приложени са бележки към споменати в структурната 
единица собствени имена, наименования на институции, литературни и музикални произведения, и пр. 
Изтъкнат е приносът на Далапикола за световната музикална култура, за което свидетелства почетното 
му членство в редица академии по изкуствата в различни държави, както и посмъртното му отличие 
„Алберт Швайцер”. 

3.2. ОПЕРАТА „ОДИСЕЙ” ОТ ЛУИДЖИ ДАЛАПИКОЛА –ДРАМАТУРГИЯ 
Структурната единица е посветена на драматургията на операта „Одисей”. Споменава се оперно 

произведение („Завръщането на Одисей в родината” от Монтеверди), което вдъхновява Далапикола да 
създаде преработен вариант на тази Монтевердиева творба, а така също да създаде опера по подобен 
сюжет. Подробно е преразказано либретото на „Одисей”, след което е осъществен детайлен 
драматургичен анализ на произведението. Поместени са обяснителни бележки към всички споменати 
персонажи, народи, местности и др. Приложен е пример с оригиналната скица на структурата на 
творбата. В хода на анализа бяха направени редица изводи. Далапикола интерпретира свободно 
Омировата „Одисея”. Композиторът пресъздава в съкратен вид събитията, описани в песните от Пета до 
Двадесет и трета от литературния първоизточник. Той се отказва от повествователния Омиров изказ – в 
либретото липсва разказвач (характерен за епоса като цяло). Това е видно дори по време на героичния 
разказ на Одисей, в който протагонистът участва в действието, без да е третиран като повествовател. 
Далапикола драматизира Омировата поема, като за целта най-често прибягва до изразителни, 
емоционално наситени монолози и диалози. Композиторът се отказва от обективния и често рационален 
Омиров подход при представянето на действащите лица. Оперните персонажи изразяват богата гама от 
емоции. За да подсили психологическите характеристики на действащите лица, композиторът добавя 
епизоди, които не съществуват в „Одисея”. От друга страна, той пропуска, разменя или променя някои от 
събитията, описани в Омировата поема, което също подчинява на своя драматургичен замисъл. И все 
пак, Далапикола не се отказва напълно от всички характеристики на епическия Омиров изказ121. Тези 
параметри са в основата на драматургичната и формообразуваща постройка на операта, която 
Далапикола представя в своя публикация122, 123. Въпреки че композиторът се придържа към епическия 
начин на постройка на фабулата, фактът, че той драматизира епическото повествование, води до 
наличието на конфликт и действие в творбата. Позиционирането на кулминацията в средата на 
произведението обаче поставя опасността от загуба на драматичен интензитет във втората половина от 
операта. Може би поради тази причина, Далапикола поставя завръзката на творбата след нейната 
кулминация. Експозицията обхваща Пролога и първия акт от „Одисей”124. Протагонистът се въвежда в 

 
121 За това свидетелства сюжетът на операта, който обхваща обширен период от време, значително надхвърлящ рамките на едно денонощие. 
Така също, събитията в „Одисей” са представени не на едно и също място на действие, а на различни. Далапикола не се отказва и от начина 
на постройка на епическата фабула, градяща се върху единно действие, с ясно определени начало, среда и край. Това изискване за 
постройка на епическите произведения е дефинирано от Аристотел. Вж. Аристотел. За поетическото изкуство. Встъпителна студия, 
коментар и превод Александър Ничев. София: Наука и изкуство, 1975, с. 95. 
122 Оригиналната скица на структурата на творбата е изобразена графически във формата на арка. Кулминацията на операта е разположена 
точно в средата на най-високата точка на арката (в Четвъртата сцена на първия акт). Формообразуващата схема на композитора се гради на 
симетрични съпоставки между отделните епизоди и сцени на всяка от двете половини на операта. Vivienne Suvini-Hand, Italian Perspectives 
to Sweet Thunder: Music and Libretti in 1960’s Italy (London: Modern Humanities Research Association and Maney Publishing, 2006), 30; Raymond 
Fearn, Italian Opera since 1945 (Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997), 113; Ценова, Вера. Полифонични похвати и додекафонични 
техники в операта „Одисей” от Луиджи Далапикола. – В: Българско музикознание, 2012, № 2, с. 77. 
123 На по-абстрактно ниво, в централната структурна единица може да бъде потърсен друг тип симетрия (или по-скоро обратна симетрия). 
Както беше отбелязано, кулминацията заема най-високата позиция в драматургичната и формообразуваща схема на Далапикола. 
Същевременно обаче кулминацията заема и най-ниската точка на пространствено ниво, тъй като действието се развива в подземния свят. 
124 Началните два епизода от Пролога се основават на събития, описани в Пета песен от литературния първоизточник. Първият епизод от 
Пролога на операта е озаглавен „Калипсо” (Primo episodio [Calypso]). Текстът на структурната единица е изграден като емоционално 
наситена изповед на нимфата. По този начин Далапикола въвежда Калипсо (Calypso, сопран), обрисувайки я като самотна, емоционална и 
влюбена жена. Подобен епизод липсва в литературния първоизточник. Омировата Калипсо не е така емоционална. Въпреки че изпитва 
известно съжаление за заминаването на Одисей, нимфата хладнокръвно приема да пусне протагониста, за да избегне гнева на Зевс. Вторият 
епизод от Пролога е озаглавен „Посейдон” (Secondo episodio: Intermezzo sinfonico [Posidone]). Структурната единица е симфонично 
интермецо, т. е. липсват вокални партии и съответно – текст. Гневът на божеството е изобразен със средствата на инструменталната музика, 
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драматичното действие в Третия епизод от Пролога125. В Първа сцена Далапикола подчертава един от 
смисловите акценти в операта. Впоследствие този акцент се превръща и в причина за едно от душевните 
терзания на протагониста. Композиторът внушава посланието, че никой няма да си спомня великите дела 
на Одисей. В Първа сцена започва и разказът на главното действащо лице126. В Третата сцена се 
представя драматургичният конфликт127. Кулминацията (в Четвъртата сцена) притежава философско 
измерение – Одисей намира потвърждение на част от своите духовни търсения128. В Пета сцена 
композиторът създава визуално впечатлението, че действието не се е променяло съществено, а всичко 

 
а Посейдон не присъства като действащо лице в операта. Dallapiccola, Ulisse, partitura, 1-19, 20-28; Омир. Одисея. София: Анибус, 1995, с. 
11, 59-63. 
125 Третият епизод от Пролога е озаглавен „Навзикая” (Terzo episodio [Nausicaa]). Сюжетът на структурната единица се гради върху Шеста 
песен от „Одисея”. Композиторът интерпретира свободно най-важните събития, описани в литературния първоизточник. В началото на 
оперния епизод се въвеждат: колективният персонаж на Слугините на Навзикая - женски хор (Le Ancelle), Първа прислужница (Prima 
Ancella, контраалт), Навзикая (Nausicaa, сопран), Втора прислужница (Seconda Ancella, сопран). Действащите лица се въвеждат чрез 
разговор, като налице е експозиция в действие. Композиторът набляга на емоционалността в характера на Навзикая. Тя е силно 
развълнувана и объркана от съня, в който е срещнала бъдещия си съпруг. Към края на Третия епизод от Пролога на операта се въвежда и 
Одисей (Ulisse, баритон). Одисей изразява искреното си възхищение от девойката, а чрез описание на божествената й красота той участва и 
в разкриването на физическите й качества. При представянето на тези събития в „Одисея” липсва постигнатата от Далапикола емоционална 
окраска. При Омир постъпките на Навзикая в голяма степен са продиктувани от нейната рационалност. Досещайки се, че феаките ще 
одумват, ако се върне в бащиния дворец с непознат мъж, разумната царска дъщеря съветва Одисей да изчака нея и прислужничките й да 
стигнат вкъщи, и едва след това да се отправи към палата на Алкиной. Dallapiccola, Ulisse, partitura, 28-64; Омир. Одисея, с. 68-73. 
126 Първата сцена (Prima scena) се основава на събития, описани в Осма и Девета песен от „Одисея”. В началото на оперната сцена се 
въвежда действащото лице цар Алкиной (Il Re Alcinoo, бас-баритон). Още с началната си реплика той представя и певеца Демодок 
(Demodoco, тенор), описвайки с хвалебствени слова славните му песни. В песента на Демодок е внесено посланието, че никой няма да си 
спомня великите дела на Одисей. В хода на сцената, и след като разкрива истинското си име, самият протагонист споделя, че може би е 
никой, влагайки във фразата смисъла, който влага и Демодок. В Първата сцена намира място и смесен хор, който изобразява присъстващите 
на пира феаки. Ансамбълът, подобно на хора в старогръцкия театър, коментира действието и участва активно в него. Към края на сцената се 
въвежда и колективният персонаж на Другарите на Одисей, представен от два мъжки хора (I compagni d’Ulisse). Другарите са мъже, които 
открито изразяват своите емоции: въодушевление (при съзирането на дългоочаквания бряг) и огорчение (когато осъзнават, че земята, която 
са открили, не е тази, която са търсили). Присъствието на Навзикая на пиршеството е добавено от композитора. Най-съществената отлика от 
литературния първоизточник откривам в драматургичния смисъл, който Далапикола влага в думата никой. Подобен подход не се наблюдава 
при Омир. Думата никой присъства в „Одисея”, но е приложена в друг контекст, не като израз на самосъжаление. Одисей се представя под 
името Никой на кръвожадния циклоп Полифем, за да го надхитри и победи. Това събитие е отразено в Девета песен от „Одисея”. Втората 
сцена от операта е озаглавена „Лотофаги” (Seconda scena [I Lotofagi]). Сюжетът на структурната единица се основава на събития, описани в 
Девета и Десета песен от литературния първоизточник. В оперната сцена се въвежда колективният персонаж на Лотофагите - камерен 
женски хор (I Lotofagi), който, както и при Омир, е представен като щастлив и миролюбив народ. В структурната единица Далапикола 
подчертава героизма, силата и лидерските качества на Одисей. Тези характеристики се проявяват в опитите на протагониста да предпази 
своите моряци от плода на забравата. Dallapiccola, Ulisse, partitura, 67-111; Омир. Одисея, с. 80-109, 112-148. 
127 Третата сцена от операта се нарича „Кирка” (Terza scena [Circe]). В структурната единица се представят събития, описани към края на 
Десета песен от „Одисея”. В тази сцена от операта се въвежда персонажът Кирка (Circe, мецосопран или контраалт). Композиторът 
майсторски изгражда характера на вълшебницата. Подобно на Калипсо и Навзикая, Кирка проявява силни емоции. Тя е влюбена и 
привързана към Одисей. Наред с това обаче магьосницата се разкрива и в друга светлина. В стремежа си да задържи любимия, тя проявява 
своя манипулативен и егоистичен характер, и не на последно място, прибягва до женско лукавство. Когато осъзнава, че Одисей все пак ще я 
напусне, тя не скрива и своя гняв. И все пак, Кирка се отличава с рядка проницателност и силно развит интелект. Нейните думи са съдбовни 
за Одисей. Тя е и първият персонаж, който с прозорливостта си успява да вникне и разкрие причините за неговите страдания, както и да 
предскаже съдбата му. Жизненият път на протагониста ще е неразривно свързан с морето. На магьосницата също така е поверена задачата 
да представи конфликта на творбата. Очевидно този конфликт се е зародил много преди началото на произведението (разговорът с Кирка е 
просто разказ на Одисей за отминало събитие пред гостите на пиршеството на цар Алкиной). Конфликтът обаче притежава философско 
измерение и е свързан с терзанията, които раздират душата на протагониста (част от които са обвързани с желанието му за завръщане в 
Итака). Одисей търси покой и смисъл на съществуването си, но този стремеж се сблъсква с множество препятствия. Някои от тези 
препятствия са външни, но според Кирка те са плод на вътрешните противоречия на главното действащо лице. Може би неслучайно именно 
вълшебницата насочва Одисей към царството на сенките, вероятно за да може той да получи потвърждение на нейните думи. При Омир 
характерът на Кирка е изграден по-различно. Мотивацията в постъпките й спрямо Одисей не е водена от любовта. Първоначално тя се 
опитва да го преобрази, но когато той заплашва да отнеме живота й, тя му се подчинява и дава обет да не му прави зло. Когато Одисей 
съобщава желанието си да напусне земите й, тя не прави драматична любовна сцена. Кирка го пуска спокойно. Омир не поверява на 
вълшебницата и задачата да предскаже съдбата на Одисей. Тя само поставя условие на протагониста: преди да се отправи към отечеството, 
да посети царството на мъртвите и гадателя Тирезий. Dallapiccola, Ulisse, partitura, 148-178; Омир. Одисея, с. 102-109. 
128 Четвъртата сцена от първия акт е озаглавена „Царството на сенките” (Quarta scena [Il Regno dei Cimmeri]). В тази структурна единица са 
представени някои от събитията, описани в Единадесета песен от „Одисея”. В началото на оперната сцена се въвежда колективният 
персонаж на Сенките (Le Ombre), представен от смесен хор. Техните оплаквателни фрази въвеждат и описват света на мъртвите – място на 
вечна тъмнина, мъки и ридания. В структурната единица се въвежда и Майката (La Madre / Anticlea, сопран). Подобно на Омир, Далапикола 
представя действащото лице като загрижен и любящ родител. След разговора на Антиклея с Одисей хорът на Сенките въвежда (чрез 
описание) пророка Тирезий (Tiresia, тенор). В оперната сцена се откриват съществени отлики от литературния първоизточник. 
Композиторът добавя предсказание в партията на Антиклея, което не присъства в „Одисея”. Майката предвещава на своя син, че съдбата му 
ще го тласка в морето. Това послание подчертава откривателския и вечно търсещ дух на Одисей. Така също, то подготвя драматургически и 
Епилога на операта, в който протагонистът се отправя сам на пътешествие в морето. В предсказанието на Тирезий Далапикола отново внася 
посланието, че съдбата на Одисей ще бъде по море. В литературния първоизточник е описано точно обратното: гадателят предвещава, че 
след като отмъсти на женихите, които прахосват имуществото му, Одисей ще се отправи на пътешествие към страна, в която не познават 
морето, а когато остарее, царят на Итака ще намери смъртта си далеч от бурното море, заобиколен от своите щастливи поданици. Вероятно 
Омир приема, че за Одисей би било по-разумно да живее далече от гнева на бог Посейдон. В операта затрогващият разговор между Майката 
и Одисей се осъществява преди този на протагониста с Тирезий. Това също е отлика от литературния първоизточник. Далапикола вероятно 
се стреми да степенува драматичния интензитет на двете предсказания. Пророчеството на гадателя е представено като най-съдбовно за 
Одисей. Вероятно поради тази причина, то е поставено след това на Антиклея. В предвещанията е съсредоточена и кулминацията на 
операта. Dallapiccola, Ulisse, partitura, 179-180; Омир. Одисея, с. 110-120. 
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случило се между тези структурни единици, е било просто разказ129. Интригата се усложнява в Първа 
сцена от втория акт130. Поредицата от събития, които допълнително усложняват интригата във Втора 
сцена, водят до завръзката на творбата131. Развръзката е позиционирана в Третата сцена от втория акт на 
произведението132. Въздействие върху оперния текст оказват и други автори. Сред тях са: Данте 
Алигиери, Антонио Мачадо, Есхил, Алфред Тенисън, Константинос Кавафис, Джеймс Джойс, Фридрих 

                                                      
129 Сюжетът на Пета сцена (Quinta scena) от операта се гради върху откъси от три песни на „Одисея”: Осма, Дванадесета и Тринадесета. В 
сцената не се въвеждат нови действащи лица. Одисей завършва своя разказ, подпомаган от постоянната намеса на хоровия ансамбъл. 
Споменават се митологичните чудовища Сцила, Харибда и бога на слънцето – Хелиос. Премеждията на протагониста с тях са описани в 
Дванадесета песен от „Одисея”. Върху следващата песен от литературния първоизточник Далапикола изгражда прощаването на Алкиной и 
Одисей. В операта протагонистът се сбогува и с Навзикая. Това е отлика от литературния първоизточник. В „Одисея” главното действащо 
лице не се прощава с девойката. Далапикола се позовава на по-ранен разговор между Одисей и Навзикая, описан от Омир в Осма песен, в 
който царската дъщеря пожелава на протагониста да бъде щастлив и да си спомня за нея. Далапикола добавя прощалния епизод с Навзикая, 
вероятно поради необходимостта от постигане на смислова връзка между Първа и Пета сцена от операта, които се развиват в палата на цар 
Алкиной. Както е описано в либретото, в Петата сцена персонажите трябва да са в същите позиции, в които са били в края на Първа сцена. 
Така композиторът създава визуално впечатлението, че действието не се е променяло съществено, а всичко случило се между тези 
структурни единици, е било просто разказ. Ако Навзикая не присъстваше в последната сцена от първия акт, тази авторова концепция би се 
нарушила. Dallapiccola, Ulisse, partitura, 236-252; Омир. Одисея, с. 121-136. 
130 Първата сцена от втория акт е озаглавена „Итака” (Prima scena [Itaca]). Сюжетът на структурната единица се гради основно върху 
Четиринадесета, Петнадесета и Шестнадесета песен от „Одисея”. Още в началото на сцената Далапикола въвлича в действието четири нови 
персонажа – Антиной (Antinoo, баритон), Пизандър (Pisandro, баритон), Евримах (Eurimaco, тенор) и Меланто (Melanto, мецосопран или 
контраалт). Те се въвеждат в разговор помежду си. Репликите, които действащите лица си разменят, разкриват характерите им и тяхната 
вътрешна мотивация. Кандидатите за ръката на Пенелопа се представят като коварни и злонамерени хора, готови на убийство, за да се 
домогнат до царската власт. Меланто също е водена от користни цели, които се разкриват по-ясно в следващата сцена. Заговорът за 
покушението на Телемах усложнява интригата на операта. Свинарят Евмей (Eumeo, тенор) присъства на споменатия разговор. Слугата се 
въвежда в действието по-късно в структурната единица, в разговор с Антиной. В операта, подобно на литературния първоизточник, Евмей 
се представя като добър и работлив човек, който искрено тъгува за Одисей. И в тази сцена Далапикола не се отказва от хоровия ансамбъл, 
на който е поверена задачата да извести за огньовете в планината – символ на завръщането на Телемах от Спарта. Синът на Одисей също се 
въвежда като персонаж в тази структурна единица. Телемах (Telemaco, контратенор) е представен като разумен, добър, смел и находчив 
младеж, който успява да избегне смъртната засада. Началната сцена от втория акт се отличава с още по-свободно интерпретиране на 
Омировия текст от предходния акт. Ще разгледам някои от по-съществените отлики. Антиной, Евримах, Пизандър и Меланто се въвеждат 
като персонажи в различни песни от „Одисея”, а не едновременно, както е при Далапикола. При Омир липсва и епизод, в който женихите и 
слугинята очакват новини за покушението срещу Телемах. Още в Четвърта песен от литературния първоизточник се изяснява, че самият 
Антиной тръгва с кораб по море, за да ръководи лично засадата. Така също, в епическото произведение липсва и епизод, в който Меланто се 
ужасява от страшния поглед на Одисей. Очевидно това е идея на Далапикола, с която той допълнително нагнетява напрежението в творбата. 
Композиторът внася лека промяна и в характера на Телемах. В операта синът на Одисей открито изразява негодуванието си от подлия 
заговор. Омир представя младежа като недостатъчно смел, за да се противопостави с думи на женихите – натрапници, които пилеят 
богатството на бащината му къща. Едва след срещата си с Одисей, вероятно следвайки примера на своя могъщ баща, Телемах придобива 
нужния кураж, за да се противопостави открито на женихите и да помогне на Одисей за тяхното унищожаване (това твърдение не се отнася 
за моментите, в които самият Одисей моли сина си да не го защитава пред женихите в Шестнадесета песен от „Одисея”). Не на последно 
място е и причината, поради която Одисей остава неразпознат в Итака. При Омир богинята Атина идва при протагониста и го преобразява в 
стар просяк. Далапикола се отказва от включването на божеството като оперен персонаж, поради което тази подробност от литературния 
първоизточник е пропусната. Dallapiccola, Ulisse, partitura, 254-252; Омир. Одисея, с. 137-165. 
131 Втората сцена (Scena seconda) третира основно събития, описани в песни от Шестнадесета до Деветнадесета от „Одисея”. В тази 
структурна единица от операта се въвежда обектът, символизиращ силата на Одисей – неговият лък. Така също, Далапикола подчертава 
душевните терзания на протагониста, който не е разпознат от никого в Итака, дори от родния си син. Както беше споменато, Одисей се 
появява в родината си, преобразен като просяк. Очевидно той е целял да бъде непознаваем за своите врагове, но не е очаквал да не бъде 
разпознат от най-близките си. В сцената се въвежда Пенелопа (Penelope, сопран). Вероятно поради факта, че тя се изявява закратко в 
структурната единица, характеристиките на нейния персонаж се описват от Одисей. Той я сравнява по добродетели с Калипсо, Навзикая и 
своята майка. Самата Пенелопа се разкрива като съкрушена емоционално жена. Измъчените й вопли (по изгубения съпруг) сякаш 
„раздират” оперната сцена. Безутешната й мъка е използвана от Далапикола, за да породи друго емоционално състояние – присмех, от 
страна на Антиной и Меланто. Диалогът между тях има и друга задача в авторовата драматургична концепция. Страховете на слугинята 
допринасят за нарастване на напрежението. Разкрива се и користният й мотив. Тя е готова да се отдаде на жениха, тъй като разбира, че най-
вероятно той ще бъде бъдещият владетел на Итака. Безсрамният разговор между Меланто и Антиной, от своя страна, разгневява Одисей, и 
по този начин допълнително се увеличава напрежението в операта. Омир представя описаните събития по коренно различен начин. Одисей 
нито за миг не изгубва самообладание. Протагонистът не страда, че не е разпознат в Итака. Нещо повече, той цели да бъде непознаваем и 
така да осигури своята победа над женихите. Одисей не страни и от своя син, а в подходящ момент му разкрива самоличността си. Омир 
изгражда по-различно и характера на Пенелопа. В „Одисея” тя също страда и плаче горко за съпруга си. Това обаче в никакъв случай не 
помрачава нейната рационалност. Когато разбира за подлия заговор на женихите, тя изтрива сълзите си и строго ги укорява. Отлики с 
литературния първоизточник се откриват и при изграждането на отношенията между Меланто и Антиной. В „Одисея” слугинята е 
любовница на Евримах. В този смисъл не е учудващо, че разговорът между Меланто и Антиной не съществува при Омир, а в оперното 
либрето е добавен от Далапикола. Dallapiccola, Ulisse, partitura, 295-327; Омир. Одисея, с. 157-195. 
132 Третата сцена (Terza scena) от втория акт на сценичната музикална творба продължава тенденцията за още по-свободен прочит на 
Омировия текст. Сюжетът на структурната единица се гради по Деветнадесета песен от „Одисея”. Страховете на Меланто ескалират 
драматичния интензитет в операта. Танцът на слугинята, който завършва с усукването на лъка около врата й, прелиминира съдбата й, както 
и тази на женихите. Развръзката на творбата настъпва, когато Одисей разкрива самоличността си и убива съперниците си. Танцовият епизод 
липсва в литературния първоизточник. Това вероятно е породено от факта, че в „Одисея” на празненството не са допуснати жени, с 
изключение на Пенелопа, която присъства там закратко. Подобно на Омир, Далапикола оставя за финал на сцената познаването на Одисей 
от Пенелопа. В операта царицата веднага приветства съпруга си, докато в литературния първоизточник това се случва едва, след като тя 
намира неопровержими доказателства, че мъжът пред нея наистина е Одисей. Dallapiccola, Ulisse, partitura, 328-376; Омир. Одисея, с. 185-
195. 
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Ницше, Томас Ман, Св. Августин и др. Целта на композитора е била да сътвори либрето, което да 
съчетава колкото е възможно по-богата палитра от литературни източници133. 

3.3. ПОЛИФОНИЧНИ ПОХВАТИ В ОПЕРАТА „ОДИСЕЙ” 
В структурната единица е направен опит да се анализира подходът на Далапикола към 

полифоничните принципи и да се потърси приносът на полифоничните похвати за изграждането на 
драматургията на операта „Одисей”. Преди да се пристъпи към анализ на полифоничните похвати в 
музикалната тъкан на произведението, и въпреки че в дисертационната разработка не е поставена цел да 
се изследва цялостното приложение на додекафонните принципи в творбата, накратко се представят 
някои основни проявления на принципите на 12-тоновата система в операта. Аргументиран е и 
драматургичният смисъл, който Далапикола влага в серията и нейните модификации. Приложен е и 
нотен пример с тези 12-тонови построения и техните наименования, така както ги е изписал лично 
самият Далапикола, в допълнение към ръкописа на операта. Приложени са музикални примери и към 
всеки от анализираните полифонични похвати. В хода на анализа бяха направени редица изводи. 

 
133 Въздействие оказва „Ад” от Алигиери (Песен двайсет и шеста). От „Ад” Далапикола заимства идеята за Eпилога на операта. 
Ренесансовият източник вдъхновява Далапикола да обрисува вечно търсещата и откривателска натура на Одисей, която намира упование в 
божествeното. Далапикола заимства от Данте и определени думи. Сред тях е глаголът гледам (итал. guardare). Той участва в една от най-
често срещаните фрази в „Одисей”: „Да гледаш, да се удивяваш и да се завърнеш, за да гледаш” (“Guardare, meravigliarsi, e tornar a 
guardare.”), която се употребява още от Пролога на творбата. Друга дума, заимствана от литературния първоизточник, е звезди (итал. le 
stelle), употребена от Одисей в Eпилога на операта. Според Съвини-Хенд звездите символизират божественото в сценичното музикално 
произведение. В Първия епизод от Пролога на операта свободно е цитиран стих от поемата „Полята на Кастилия” (“Campos de Castilla”) от 
А. Мачадо, който гласи: „Господи, сами са моето сърце и морето” (“Señor, ya estamos solos mi corazón, y el mar.” Цитираният стих  е от 
поема номер CXIX). С подобна фраза започва и завършва вокалната изява на Калипсо в операта: „Пак са сами твоето сърце и морето”. С 
тези думи нимфата описва стремежа на Одисей към самотата и морската шир (“Son soli, un'altra volta, il tuo cuore e il mare”). В Третия 
епизод от Пролога Далапикола перифразира религиозна мисъл, увенчаваща базиликата „Санта Мария дел фиоре” (Basilica di Santa Maria del 
Fiore или Il Duomo di Firenze), Флоренция: „Като светлина, разкъсваща воала от гъсти облаци, като цъфтяща роза върху зимния лед, 
като бяла лилия по яростните води” (“Quasi arcus refulgens inter nebulas, / Quasi flos rosarum in diebus cloud, / Quasi lilia in transitu 
aquae’.”). В операта с подобна фраза Навзикая преразказва думите на Одисей, които е чула в съня си: „...ти си светлината, която прониква 
през воала от гъсти облаци; ти си бяла лилия по яростните води; сътворена от Боговете роза в разгара на зимата.”( “...luce sei che 
squarcia un velo / di fitte nubi; bianco giglio sei / sull’acque in furia: vollero gli Dei / far di te rosa sorta in mezzo al gelo / d’inverno.”). В песента 
на Демодок (от Първата сцена на първи акт) Далапикола се позовава и на „Агамемнон” от Есхил. Славният певец напомня за коварното 
убийство на Агамемнон. За да подсили драматичното въздействие, Далапикола влага във вокалната партия на певеца думите кръв (итал. il 
sangue) и угризение (итал. il rimorso). В превода на „Агамемнон” от Александър Ничев думата угризение е заменена с изкупление. Текстът на 
Втора сцена от първи акт се гради върху поемата „Хранещите се с лотоси” (“The Lotos-Eaters”) от А. Тенисън. Сходства с английското 
произведение се откриват още в началната реплика на Одисей в оперната сцена: „Кураж, приятели! Тази издигаща се вълна е знак за 
нашето спасение”(„Coraggio, amici! Quest’onda che monta / è per noi segno di salvezza...”). По подобен начин започва и творбата от 
английския поет: „Кураж”, каза той и се насочи към сушата, “Тази издигаща се вълна скоро ще ни отведе до брега” (“COURAGE” he said, 
and pointed toward the land, / “This mounting wave will roll us shoreward soon.”). Влиянието на Тенисън се усеща и по-нататък в оперната 
сцена, най-вече във вокалната партия на Лотофагите с текст: „...Тяхната музика слиза като сън от блажените небеса по уморените ни 
клепки и очи”, и т. н. (“…La loro musica scende / qual sonno, da cieli beati, / su noi, sulle palpebre stanche, / sui nostri stanchi occhi”). В 
английската поема подобен фрагмент е поверен на хоровата партия: „Музика, която нежно ляга на душата върху уморените клепки и очи; 
Музика, която донася от блажeните небеса сладък сън” и т. н. (“Music that gentlier on the spirit lies, / Than tir'd eyelids upon tir'd eyes; / 
Music that brings sweet sleep down from the blissful / skies”). Позоваването на литературни източници продължава и в Третата сцена от първия 
акт. След като Кирка не успява да разубеди Одисей да отпътува от острова й, тя прибягва до обвинения: „...в теб са всички бури; и 
осъзнаването на това, благодарение на мен, е отмъщението на магьосницата.” (“...porti in te stesso tutte le tempeste; / e la coscienza d’esse 
che ti ho data / sia la vendetta della Maga.”). Далапикола споделя, че тази идея е почерпена от стихотворението „Итака” (“Ithaka”) на К. 
Кавафис, в което се открива следната фраза: „Ни лестригоните, нито циклопите, ни Посейдона разгневен ще срещнеш, ако ги сам в душата 
си не носиш, ако душата ти пред теб не ги възправя.” Според Съвини-Хенд пътят към Итака в конкретния пример символизира жизнения 
път на Одисей. Когато в операта Кирка предрича на протагониста, че завръщането в родината няма да му донесе нужното удовлетворение и 
той отново ще се отправи на пътешествие в морето, се усеща влиянието на друго произведение – поемата „Одисей” (“Ulysses”) от Тенисън. 
В литературната творба главното действащо лице не открива търсеното щастие след завръщането си в Итака. Одисей предава властта на 
сина си Телемах, след което се отправя на пътешествие в морето. Очевидно „Одисей” от Тенисън повлиява и концепцията за Епилога на 
операта, наред с вече споменатото въздействие на Двайсет и шеста песен от Дантевия „Ад”. В Четвъртата сцена от първия акт се откриват 
нови позовавания на литературни произведения. Този процес започва от текста на Сенките, с който се обрисува подземния свят: „Ридание, 
покаяние, вечни мъки... Ридание, плач... Винаги тъмнина, никога повече светлина... Винаги мъки, никога надежда...” (“Pianto, rimorso, 
eterno soffrire .../ Pianto, lacrime .../ Sempre il buio; mai la luce .../ sempre soffrire; mai sperare ...”). Повторението на думите винаги (итал. 
sempre) и никога (итал. mai) буди асоциации с проповедта на отец Арнал в романа „Портрет на художника като млад” от Джеймс Джойс, в 
която действащото лице с детайли описва ароматите, въздишките и звуците на ада, използвайки обширно думите винаги и никога. В същата 
структурна единица Далапикола се позовава и на фрагменти от тетралогията „Йосиф и неговите братя” от Томас Ман. Според Далапикола 
думите на Майката, с които тя разкрива, че тревогите по Одисей са причинили кончината й, са почерпени от предсмъртната реч на 
действащото лице Монт Кау от творбата на Ман. В оперната сцена се открива и перифразиран фрагмент от „Отвъд доброто и злото” на 
Фридрих Ницше, който гласи: „А когато дълго гледаш в някоя пропаст, и пропастта започва да гледа в теб”. С подобна фраза Одисей 
оплаква своята самота, след като сянката на майка му изчезва завинаги: „Сам. Сам съм. Един мъж, който гледа в дъното на бездната...” 
(“Solo. Son solo. Un uomo / che guarda nel fondo dell’abisso ... ”). Операта завършва с послеслов – цитат от „Изповеди” на Св. Августин: „ ...че 
си ни създал за Тебе, и неспокойно е сърцето ни, докато не намери в Тебе покой” (“Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec 
requiescat in te”). Dallapiccola, Ulisse, partitura, 3-4, 6, 10-11, 15-17, 46-47; 83-85; 112-113, 129, 171-172, 180-182, 209-210, 217-219, 222-223, 
393, 394; Suvini-Hand, Italian Perspectives to Sweet Thunder, 31-33, 38-39, 45, 46; Antonio Machado, Campos de Castilla: Poesías Completas 
(Madrid: Rincon Castellano), 2011, 51; “Letteratura inglese III,” http://www.uniurb.it/lingue/matdid/klaver/2008-09/Testi%20Modulo%202.pdf; 
Алигиери, Данте. Ад. София: Народна култура, 1972, с. 172-176; Есхил. Трагедии. София: Народна култура, 1967, с. 44, 45, 49, 53; 
Кавафис, Константинос. Итака. София: Захарий Стоянов, 2005, 154 с; Джойс, Джеймс. Дъблинчани. Портрет на художника като млад. 
София: Народна култура, 1981, с. 342; Ницше, Фридрих. Отвъд доброто и злото. Към генеалогията на морала. Том 5. София: Захарий 
Стоянов, 2002, с. 84; Августин, Свети Аврелий. Изповеди. София: Народна култура, 1993, с. 9. 
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Полифоничните похвати се прилагат обширно в музикалната тъкан на творбата. В Пролога се въвеждат 
основните полифонични техники, които ще се употребяват в цялото оперно произведение. В самото 
начало на Първия епизод от структурната единица се представя техниката на свободния многоглас 
(последно метрично време на такт 2 – първо метрично време на такт 6)134. Прилагам като пример 
музикален откъс, обхващащ тактове 3-4 от оперното произведение135. Далапикола въвежда 
полифоничните техники в творбата последователно, като постепенно ги усложнява. Постига се градация 
в сложността на полифоничните съединения, като най-мащабните от тях се откриват в кулминацията на 
произведението. Очевидно композиторът обвързва тясно полифонията с цялостната драматургична 
концепция на оперната творба. В този смисъл не е учудващо, че първите примери за употреба на 
имитационна техника в операта са изградени с изключително пестеливи средства. Ще приложа два 
примера от Първи и Втори епизод на Пролога. Имитационната техника се въвежда в началния епизод. 
Първото имитационно построение в произведението е поверено на партиите на първи и втори цигулки136. 
Далапикола продължава въвеждането на нови за оперната творба полифонични похвати и във Втория 
епизод от Пролога. В тази структурна единица за първи път в произведението се прилага доста 
нестандартен подход при тяхното представяне. Гласовете в полифоничния многоглас са лишени от 
тонови височини, като ритъмът придобива водещо значение при тяхното изграждане. Далапикола 
прилага обширно в цялата опера полифонични построения, чиито гласове са изградени единствено със 
средствата на ритъма. Намирам, че във Втория епизод от Пролога подходът, при който се набляга на 
въздействащата мощ на ритъма, е изключително подходящ, за да се изобрази гнева на бог Посейдон и 
гръмотевичната буря, която той изпраща на Одисей. В тази структурна единица се установява една от 
основните драматургични задачи на полифоничните построения от ритъм – да служат за нарастване на 
напрежението, а също така да обрисуват божествените, свръхестествени сили, които в огромна степен 
направляват и определят житейската съдба на Одисей. Още в самото начало на „Посейдон” се открива 
свободна, тригласна, стретно-каноническа имитация (тактове 93-96)137. В Третия епизод от Пролога не се 
откриват полифонични построения, изградени единствено със средствата на ритъма. Този своеобразен 
пропуск вероятно е породен от факта, че в структурната единица, за разлика от предходната, 
божественото начало отстъпва на заден план пред земното. Новото в Третия епизод е, че полифонични 
построения започват да се поверяват и на вокалните партии (солови и хорови). Ще цитирам свободен 
двуглас между партиите на хора на Слугините (тактове 317-319)138. В хода на структурната единица в 
свободен двуглас влизат и вокалните партии на Одисей и Навзикая (тактове 372-374). Това построение 
съпътства характеризирането на главното действащо лице139. В Третия епизод от Пролога се наблюдава и 

 
134 Dallapiccola, Ulisse, partitura, 1-2. 
135 Контрапунктичното съединение служи за въвеждането на дванайсетте тона по хоризонтал. Допълнителна асоциация с числото дванайсет 
се създава от това, че многогласът е разпределен между дванайсет инструментални партии (флейта, кларинет, баскларинет, фагот, 
валдхорна, челеста, арфа, първа и втора цигулка, виола, виолончело, контрабас). Всичките дванайсет мелодични гласа обаче не се 
провеждат симултанно. В различни части от построението се комбинират само някои от тези мелодични линии. Изключение правят само 
партиите на арфата и челестата, чиито мелодии обхващат цялото построение. Ibid., 1. 
136 В съединението пропостата (в партията на втори цигулки) не се характеризира с развит мелодически профил, а е изобразена като 
залегована нотна стойност. Начинът, по който ритмически е имитирана тази нотна стойност в риспостата, води до образуването на 
двугласна имитация в увеличена квинта и с удължен начален тон (тактове 20-23). Построението участва в драматургичната експозиция на 
творбата. Имитацията звучи симултанно с вокалната партия на Калипсо. Партията на нимфата не участва в имитационния процес. Калипсо 
изпълнява следния текст: “Ti rivelasti a me mormorando in profondo sopore: / Guardare, meravigliarsi, e tornar a guardare.” (в свободен 
превод: Разкриваш ми, мърморейки в дълбок унес: да гледаш, да се удивяваш и да се завърнеш, за да гледаш).  На полифоничното 
построение е поверена и друга драматургична задача. Имитацията се провежда непосредствено преди първата употреба в оперния текст на 
фразата „Да гледаш, да се удивяваш и да се завърнеш, за да гледаш”. Очевидно Далапикола обвързва тясно текста на сценичното музикално 
произведение с приложението на полифонични похвати. В случая на имитацията е поверена и задачата да подготви първата поява на тази 
афористична сентенция, която, както беше споменато, е и една от най-често срещаните в текста на „Одисей”. Ibid., 5. 
137 Имитацията е четиричленна. Поверена е на партиите на малък, среден и голям чинел. Пропостите (в партията на малък чинел) са 
отделени една от друга от четвъртини паузи. Всяка от четирите пропости съдържа равен брой метрични времена (шест). Създава се 
впечатлението, че първият член на имитацията се повтаря буквално три пъти, което буди асоциации с принципите на безкрайния канон. 
Това полифонично построение не се отличава с разнообразен ритмически профил, въпреки че очевидно в него ритъмът придобива 
значението на водещо изразно средство. Вероятно Далапикола остава верен на своя подход, при който първата употреба на даден 
полифоничен похват е доста семпла, а в хода на музикалната творба приложението на похвата постепенно се усложнява. Dallapiccola, Ulisse, 
riduzione per canto e pianoforte, 14-15. 
138 Построението отбелязва момента, в който девойките настойчиво призовават Навзикая да се включи в играта на топка. Текстът във 
високия глас на женския хор е: “…gioca! Ah!” (в превод: Поиграй (с нас)! Ах!). Текстът в ниския глас е: “…Nausicaa!” (Навзикая!). 
Вероятно чрез употребата на техниката на свободния двуглас (който по правило съдържа мелодически самостоятелни гласове), Далапикола 
подчертава, че Навзикая не парадира с царското си потекло, а третира своите подчинени като равни по произход. С този похват удачно се 
обрисуват и приятелските отношения между девойките. Ibid., 44-45. 
139 Чрез своите думи той участва и в характеризирането на персонажа на Навзикая, описвайки божествената й красота. Одисей е толкова 
удивен от хубостта на царската дъщеря, че търси нейния божествен произход с думите: “Chi in te si cela con arte sottile?” (в свободен 
превод: Кой се крие в теб така изкусно?). От своя страна, Навзикая въодушевено споделя, че Одисей е мъжът от съня й, който е дошъл при 
нея от морето (“E' lui che in sogno a me venia dal mare ...”, в свободен превод: Той е този, който дойде в моя сън от морето). Може би 
неслучайно в този момент от операта Далапикола отново прибягва до употребата на свободен двуглас. И тук (както и във всички моменти, в 
които се изявява девойката) Навзикая не демонстрира царското си величие. Тя, все още неподозираща за царското потекло на новодошлия, 
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процес, отнасящ се единствено за хоровия колектив. Партиите на певческия ансамбъл се разделят на две. 
Новообразуваните хорови партии са обозначени от композитора като „говорящ хор”140. В следващите 
структурни единици на произведението се откриват множество случаи на употребата на хорова 
декламация в определен ритъм (колективна мелодекламация). В редица примери, някои от които ще 
бъдат представени в настоящата разработка, тези хорови фрагменти се изграждат според  принципите на 
полифонията. В остатъка от първия акт на операта полифоничните построения, изградени единствено от 
ритъм, се утвърждават като най-мощен двигател на действието. Те се образуват както между 
инструменталните партии, така и между хоровите. Построенията отразяват важни моменти от фабулата 
на творбата, съпътстват въвеждането на персонажи и др. Така например първата вокална изява на 
Демодок в операта (в Първа сцена) е съпътствана от стретна двугласна имитация в ударни инструменти 
(тактове 33-35)141. В хода на творбата ритъмът постепенно се утвърждава като водещо изразно средство. 
Както беше споменато, в Третия епизод от Пролога, а така също и в преобладаваща част от Първата 
сцена на първия акт, композиторът поверява на различни партии от даден хоров ансамбъл задачата да 
изпълняват колективна мелодекламация. При въвеждането на Другарите на Одисей (към края на Първата 
сцена) Далапикола прибягва до употребата на два отделни певчески състава. Единият хор е „говорящ”, а 
другият – „пеещ”142. Вокалните ансамбли често се изявяват симултанно. И на двата колектива е поверено 
изпълнението на полифонични похвати143. Ще приложа три примера от Първата сцена на първия акт144. 
Първият пример съвпада с първата употреба на полифонично построение, предназначено за 
мелодекламация в партиите на говорящия хор. То е изградено като четиричленна стретно-каноническа 
имитация (тактове 237-239)145. Непосредствено след цитираната имитация се прилага полифонично 
построение, съдържащо мелодични линии. В него свободно се третират принципите на сложния 
превратен контрапункт. Контрапунктът е поверен на партиите на пеещия хор146. Третият полифоничен 
пример е стретна огледална имитация с удължен последен тон (тактове 247-250)147. Във Втората сцена 
„Лотофаги” употребата на полифонични похвати става все по-интензивна. За първи път в операта 
техниката на сложния превратен контрапункт се прилага на гласове, изградени единствено със 
средствата на ритъма148. Въвеждането на колективния персонаж на Лотофагите (във Втора сцена от 

 
третира Одисей като равен, оказвайки му нужното гостоприемство. Така също, чрез контрапунктичното съединение се изобразява 
симпатията между двете действащи лица, които изразяват искреното си удивление един от друг. Dallapiccola, Ulisse, riduzione per canto e 
pianoforte, 52-53. 
140 (ит. “Coro parlato”). Говорящият хор в структурната единица е съставен от три сопрана и три контраалта. Ibid., 34. 
141 Ритмическото построение участва в характеризирането на персонаж, притежаващ способността да „вижда” в бъдещето (въпреки своята 
слепота). Това е пореден пример за драматургичната осмисленост на полифонични построения, изградени единствено със средствата на 
ритъма, т. е. да символизират свръхестествените сили, които направляват съдбата на Одисей. Текстът в партията на Демодок е: “Passano 
innanzi agli occhi miei, che non vedono, / navi gagliarde…” (в свободен превод: Пред незрящите ми очи преминават достолепни кораби). Ibid., 
60-61. 
142 (ит. “coro cantato” – пеещ хор). Пеещият хор включва партиите на тенор, баритон и бас, а говорящият – партиите на тенор и бас. Ibid., 
87-88. 
143 На говорящия хор – полифонични построения, чиито гласове са изградени само със средствата на ритъма, а на пеещия – полифонични 
построения, съдържащи мелодични гласове. 
144 Построенията обрисуват тъгата на Другарите, след като те осъзнават, че след дългото си странстване в морската шир не са достигнали 
така жадувания бряг. И трите полифонични построения са изградени върху един и същ текст (“Non é la terra che si sta cercando…”, в превод 
„Не е търсената земя...”) или фрагменти от него. Dallapiccola, Ulisse, riduzione per canto e pianoforte, 91. 
145 Ibid. 
146 Основното съединение обхваща тактове 240-242, а единственото производно – тактове 244-245. Наред с превръщане на гласовете по 
вертикал, в производното съединение е налице и хоризонтално изместване (т. е. прилагат се принципите на двойно подвижния 
контрапункт). В производното съединение обаче не се запазват точно съотношенията между мелодичните интервали и ритмиката на 
гласовете, изграждащи основното съединение. Въпреки това, между двете съединения може да се открие сходство. Приликата се подсилва и 
от вече споменатия факт, че хоровите партии изпълняват един и същ текст. Ibid., 91-93. 
147 Може би в цитираните три примера Далапикола неслучайно прибягва до полифонични построения, съставени от мелодични гласове и до 
такива, съдържащи гласове, изградени само със средствата на ритъма. Намирам, че говоренето в ритъм, особено когато то води до 
образуването на построения, в които се прилагат полифонични принципи, е особено подходящ композиционен похват за тълкуване и 
коментиране случващото се на сцената, тъй като декламацията е по-близка до човешката реч от пеенето. Така също, полифоничните 
построения, изградени от ритъм, изразително подчертават смисъла на оперния текст. Вероятно в този фрагмент от творбата Далапикола 
редува мелодекламация и пеене, за да постигне още по-ярко драматично въздействие, при реалистичното пресъздаване на огорчението на 
моряците и техните разочаровани възгласи. Ibid., 93-94. 
148 Тази задача е поверена на партиите на говорящия мъжки хор. Основното съединение на първия подобен пример в творбата е изградено 
като каноническа имитация (тактове 268-269). Ако се приеме, че пропостата е по-обширно мелодическо построение, то имитацията би била 
стретна. Първият член на имитацията (първо метрично време от такт 268) е имитиран в аугментация. Производното съединение се явява на 
разстояние (тактове 272-273). В него гласовете встъпват заедно (т. е. пропуснато е първото метрично време от основното съединение). В 
такт 273 се наблюдава известно вариране в ритмиката. В цитирания пример Другарите припомнят на Одисей премеждията им с киконите. 
Основното съединение съдържа следния текст: “(Ulisse!) / Uomo di corta memoria, scordasti…” (в свободен превод: (Одисей!). Мъж с къса 
памет, бързо забрави). В производното съединение хорът изпълнява текста: “…presto i Compagni trafitti copristi d’oblio ...” (в свободен 
превод: ранените другари, потънали в забвение).  Подобно на Третия епизод от Пролога „Навзикая”, и в тази структурна единица 
Далапикола прибягва до контрапунктично съединение, за да обрисува равенството между различни по социален статус персонажи. В Третия 
епизод от Пролога липсваха драматични сблъсъци и вероятно по тази причина това равенство се подчертаваше от равноправните мелодични 
линии, изграждащи свободния многоглас. Фактът, че до този момент от операта Далапикола прибягва двукратно до техниката на сложния 
превратен контрапункт, и то за да обрисува (със средствата на полифонията) колективния персонаж на Другарите, вероятно не е случаен. 
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първия акт) добавя трети хоров ансамбъл (камерен женски хор) към двата мъжки хорови колектива 
(Другарите на Одисей). Характеризирането на хранещите се с лотоси е съпътствано от нов подход при 
представянето на полифоничните построения в хоровата тъкан. Някои от полифоничните построения 
вече съдържат както мелодични гласове, така и гласове, изградени единствено със средствата на 
ритъма149. Ще приложа пример с двугласна имитация в партиите на женския хор (тактове 409-411). С 
това построение Лотофагите се опитват да изкушат Другарите да вкусят от техния плод на забравата, 
описвайки им преимуществата на своя живот150. След като хранещите се с лотоси постигат целта си, 
успявайки да привлекат (със своите увещания) част от екипажа на Одисей, имитационните построения, 
съдържащи мелодични гласове и гласове, изградени единствено със средствата на ритъма, престават да 
се употребяват. Вместо това, Далапикола поверява на вокалните партии на Лотофагите имитация, 
съставена изцяло от мелодични гласове. Това е двугласна, стретно-каноническа имитация в партиите на 
женския хор (тактове 451-453)151. Както е видно, дълбоката ерудиция на Далапикола и неговият 
безспорен талант както в музиката, така и в литературата, се отразяват изключително благоприятно 
върху неговия творчески подход към жанра на операта. Постигнатата дълбока обвързаност между текст и 
музика в „Одисей” вероятно се дължи на това, че Далапикола е автор на оперния текст. Фактът, че той е 
и първият италиански композитор, който въвежда принципите на додекафонията в оперния жанр на 
Италия, и в този смисъл поставя принципите на полифонията в нов музикален контекст, прави приносът 
му още по-значим за италианската музикална култура. Композиторът не остава равнодушен и към друг 
новаторски подход към полифонията, който лишава гласовете, изграждащи полифоничния многоглас, от 
тонови височини, подчертавайки, по този начин, единствено въздействащата мощ на ритъма. Но 
Далапикола не посяга самоцелно към споменатите нововъведения, а в операта той подчинява техните 
принципи на своята драматургична концепция. В този процес се обособяват два своеобразни 
драматургични пласта. Полифоничните построения, съдържащи мелодични гласове, съпътстват 
предимно изявите на земните персонажи, докато полифоничните построения, изградени единствено със 
средствата на ритъма, обрисуват божественото начало, предсказанията на действащи лица, притежаващи 
свръхестествени сили и др. 

3.4. СЦЕНИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ НА ОПЕРАТА „ОДИСЕЙ” 
В структурната единица се проследява сценичната съдба на операта „Одисей”. Запазвайки 

хронологичната последователност, начинът на представяне на информацията следва онзи, установен в 
аналогичните единици, посветени на сценичните реализации на оперите „Ванеса” и „Пънч и Джуди”. 
Включени са данни за: дати на изпълненията, постановъчни и изпълнителски колективи. Добавени са 
бележки с допълнителна информация за всеки от членовете на постановъчните и изпълнителски състави, 
а така също за институции и др. Приложени са рецензии от реализациите. В хода на проучването бяха 
направени редица изводи. Поради ограничения обем на настоящия текст, имената на членовете на 
постановъчните и изпълнителски колективи, както и част от отзивите ще бъдат поместени под линия. 
Световната премиера на операта „Одисей” се състои на 29 септември 1968 година в Берлин. Творбата е 
представена на немски език. Изпълнението е на оркестъра и хора на „Дойче опер”152. В отзив от 

                                                                                                                                                                      
Техниката на сложния контрапункт удачно изобразява често сменящите се емоционални състояния на моряците. От друга страна, техниката 
на сложния превратен контрапункт може да бъде тълкувана и като предвещание за своеобразния сблъсък, при който част от екипажа ще 
посегне към плода на забравата, ще напусне Одисей и ще се присъедини към племето на Лотофагите. Предстоящата промяна в 
местоположението на моряците намира удачен музикален еквивалент, чрез превръщането на гласовете в сложния контрапункт. Dallapiccola, 
Ulisse, riduzione per canto e pianoforte, 97-98. 
149 Този специфичен за Далапикола полифоничен похват придобива важно за драматургията на операта значение. Изградени по подобен 
начин построения се прилагат само в партиите на Лотофагите, и то в моменти, в които митическият народ се опитва да примами моряците 
да вкусят от плода на забравата, описвайки блаженото си съществуване. 
150 Построението може да се определи като частична имитация. Текстът в партиите на Лотофагите е: “…come quando, bambini, dormivate.” (в 
свободен превод: Ще сънувате както, когато сте били деца). Dallapiccola, Ulisse, riduzione per canto e pianoforte, 123. 
151 Последният член на имитацията е представен в диминуция. Текстът в партиите на женския хор е: “La luna piena (sopra la valle)” (в 
свободен превод: Пълнолуние (над долината). Ibid., 129. 
152 Преводът на либретото от италиански е дело на Карл-Хайнрих Крайт (Karl-Heinrich Kreith. Освен либретото на „Одисей“, Крайт 
превежда на немски език и либретото на преработката на Далапикола на „Завръщането на Одисей в родината” от Монтеверди). Диригент на 
премиерата е Лорин Маазел, а хормайстор – Валтер Хаген-Грол (Walter Hagen-Groll). Режисьор е Густав Рудолф Зелнер (Gustav Rudolf 
Sellner, 1905-1990). Сценографията и костюмите са дело на Фернандо Фарули (Fernando Farulli, 1923-1997). В главната роля влиза Ерик 
Садéн (Erik Saedén, 1924 - ). Останалите персонажи се изпълняват от: Калипсо, Пенелопа - Анабел Бернар (Annabelle Bernard, 1934 - ), 
Навзикая - Катрин Гейър (Catherine Gayer, 1937 - ), Цар Алкиной - Виктор фон Халем (Victor vоn Halem), Демодок, Тирезий - Хелмут 
Мелхерт (Helmut Melchert), Кирка, Меланто - Джийн Мадийра (Jean Madeira, 1924 - ), Майката - Хилдегард Хилебрехт (Hildegard 
Hillebrecht, 1927 - ), Антиной - Ернст Круковски (Ernst Krukowski), Пизандър - Хосе ван Дам (José van Dam, 1940 - ), Евримах - Карл Ернст 
Меркер (Karl Ernst Mercker), Евмей - Лорън Дрискол (Loren Driscoll), Телемах - Барбара Шерлер (Barbara Scherler) и др. Andrea Olmstead, 
Roger Sessions: A Biography (New York and Abingdon: Routledge, 2008), 314; Mario Ruffini, L’opera di Luigi Dallapiccola (Milano: Suvini 
Zerboni, 2002), 340; Suvini-Hand, Italian Perspectives to Sweet Thunder, 28; Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, s. v. 
“Dallapiccola, Luigi”; Massimo Venuti, Il Teatro di Dallapiccola (Milano: Suvini Zerboni, 1985), 126, 145; Mila de Santis, Ricercare: parole, musica 
e immagini dalla vita e dall'opera di Luigi Dallapiccola (Firenze: Pagliai Polistampa, 2005), 64; Stanley Sadie and Laura Macy, ed., The Grove Book 
of Opera Singers (New York: Oxford University Press, 2008), 422; Parsons, Opera Premieres: an Index of Cast, 289. 
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премиерата Волф Еберхард фон Люински окачествява творбата като изповед на вярата, в която се 
проявяват философска рефлексия, култура и мъдрост. Не липсват и отрицателни отзиви, но те са 
подбудени по-скоро от политически и социални съображения153. Живо изпълнение от премиерата на 
„Одисей” в Берлин е записано и издадено на студиен запис от италианската звукозаписна компания 
„Страдивариус”154. Имах възможността да се запозная с този аудиозапис. Бях впечатлена от 
интонационната прецизност на певците и оркестъра. В изпълнението е постигнат и забележителен звуков 
баланс. Вярната интонация и баланс между изпълнителите допринасят за ясната чуваемост на 
мелодичните линии в творбата, често провеждащи се симултанно. В цялостната музикална реализация на 
произведението е постигната и търсената от Далапикола философска вглъбеност. За това въздействие 
допринася удачното пресъздаване на емоционалните състояния на персонажите. Емоциите се преживяват 
дълбоко, без да се набляга на прекомерната им външна проява. На 20 септември 1969 година се състои 
премиерата на операта във Великобритания. Произведението се радва на ефирно излъчване по „Радио 3” 
на Би Би Си, Лондон. Изпълнението е поверено на Симфоничния оркестър и хор на Би Би Си. Творбата е 
представена на английски език. В енциклопедично издание за опера тази продукция е окачествена като 
храбра и изключително ценна за британските слушатели155. Първото изпълнение на „Одисей” в Италия 
се състои на 13 януари 1970. Събитието се осъществява в „Ла Скала”, Милано. В отзив от постановките 
Масимо Мила отбелязва, че „Одисей” е посрещнат изключително радушно от италианската публика156. 
На 15 януари 1972 година операта се радва на концертна реализация, която е излъчена по радио „РАИ 3”, 
Рим. Творбата е изпълнена от Симфоничния оркестър и хор на РАИ. Студийната продукция е записана и 
издадена на дългосвиреща плоча157. Имах възможността да се запозная с този музикален запис. По мое 

                                                      
153 (Wolf Eberhard von Lewinski). „Американ-джърман ревю” определя постановката на операта като великолепна, а изпълнителския състав – 
като безупречен. Според същия източник сред певците изпъкват забележителните изпълнения на Ерик Садéн и Катрин Гейър. „Опера нюз” 
също се изказва изключително ласкаво за изпълнителския състав, като оценява най-високо майсторското изпълнение на Гейър, наред с това 
на Джийн Мадийра. Съвини-Хенд изказва мнението, че композиторът избира неподходящо време за първото изпълнение на произведението 
си. Няколко месеца преди това събитие в американските университети се инициират протести срещу войната във Виетнам, следвани от 
студентски бунтове в Париж през месец май 1968. Изследователката отбелязва, че публиката на берлинската премиера остава шокирана от 
начина, по който Далапикола третира мита за Одисей – подход, при който липсва каквато и да е политическа или социална насоченост. 
Поради факта, че в творбата се представят личностни, а не обществени проблеми, операта от Далапикола е окачествена от берлинската 
критика като „неактуална”. Италианският музикален критик и музиковед Масимо Мила открива друг недостатък на берлинската продукция. 
Според изследователя немският превод на либретото е неуспешен. Това значително затруднява цялостното впечатление, което трябва да 
окаже съчетаването на музика и текст в творбата. Без да цитира конкретни примери, Мила отбелязва, че в либретото на немски език не са 
подбрани подходящите думи, с които да се подчертаят краищата на музикалните фрази. Същото се отнася и за думи, в които Далапикола 
влага драматургичен подтекст, като например “nessuno”, чиито шипящи съгласни не са пресъздадени от немския еквивалент на думата 
„niemand” и др. Цит. по: Suvini-Hand, Italian Perspectives to Sweet Thunder, 28, 36; Carl Schurz Memorial Foundation and National Carl Schurz 
Association, contributors, The American-German Review, vol. 35, issue 1 (Philadelphia: Carl Schurz Memorial Foundation, 1968), 43; Opera News, 
vol. 33 (New York: Metropolitan Opera Guild), 1968, xvi, 169, 603; Massimo Mila, “Un asso nella manica di “Ulisse,” in Mila alla Scala: scritti 
1955-1988, by Massimo Mila (Milano: Bur Rizzoli, 2012), 576 p. 
154 Luigi Dallapiccola, Ulisse: Oper in einem Prolog und zwei Akten (Milano: Stradivarius STR 10063, 1968, compact disc). 
155 Участва преобладаваща част от изпълнителския състав на премиерата в Берлин. Диригент отново е Маазел. Новите певчески попълнения 
включват: Одисей - Гюнтер Райх (Günther Reich), Демодок, Тирезий - Джералд Инглиш (Gerald English) и Телемах - Пол Есуд (Paul 
Esswood, 1942 - ). От новите певци в енциклопедичното издание (с редактор Джордж Хуберт) се изтъкват великолепните гласови качества и 
изключително добра дикция на Джералд Инглиш. George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 20 (London: Rolls House Pub. Co., 1969), 996; Amanda 
Holden, ed., The New Penguin Opera Guide (London: Penguin books, 2001), 198. 
156 Следват още четири представления, които се състоят на: 16, 20, 24 и 27 януари (1970). Диригент е Ханс Георг Ратйен (Hans Georg Ratjen, 
1909 - ). Хормайстор е Роберто Беналио (Roberto Benaglio). Подобно на премиерата в Берлин, режисурата е дело на Зелнер, а сценографията 
и костюмите – на Фарули. Изявяват се и трима певци от световната премиера на творбата: Катрин Гейър (Навзикая), Джийн Мадийра 
(Кирка, Меланто) и Ернст Круковски (Антиной). В изпълнителския състав намират място и нови попълнения. Уилям Мъри (William Murray) 
влиза в главната роля. Останалите персонажи се изпълняват от: Калипсо, Пенелопа - Божена Рук-Фочич (Božena Ruk Fočić, 1931-2010), 
Алкиной - Федерико Давиà (Federico Davià), Демодок, Тирезий - Амедео Дзамбон (Amedeo Zambon), Майката - Мирела Фиорентини (Mirella 
Fiorentini), Пизандър - Алфредо Джакомоти (Alfredo Giacomotti), Евмей - Фернандо Ферари (Fernando Ferrari) и Телемах - Стефания Малагу 
(Stefania Malagù). В постановката участват и двама певци от български произход. Това са Никола Таджер в ролята на Евримах и Славка 
Таскова Паолети, която изпълнява Навзикая в третото представление (от общо пет) на операта в „Ла скала”. Със своите аплаузи зрителите 
извикват многократно солистите, диригента и композитора за поклон на сцената. Мила изказва одобрението си от диригента, който води 
музикалните ансамбли и солистите с изключителна прецизност. На добра оценка се радва и постановъчната концепция на Зелнер и Фарули, 
която източникът определя като авантюристична. Режисьорът създава необходимата сакрална и философска атмосфера, за да се 
характеризира възможно най-пълно персонажът на Одисей, докато смелата употреба на цветовата палитра в сценографията допринася за 
цялостното въздействие на представлението. Изследователят отличава и майсторството на певците. Според него изпълнението на Уилям 
Мъри не отстъпва на онова на Ерик Садéн (от премиерата в Берлин). Приликите изследователят открива в майсторското пресъздаване на 
трудната (в интерпретационно отношение) партия на Одисей. Единственият недостатък Мила открива при Амедео Дзамбон, но не в 
неговите певчески качества, а в това, че изпълнителят притежава ярък младежки тембър, който не е подходящ за пресъздаване на мистиката, 
отличаваща персонажите на Демодок и Тирезий. Така също, Мила отбелязва, че голямото предимство на миланската продукция се крие във 
факта, че операта е изпълнена на италиански език. Както беше споменато, според изследователя преводът на либретото на немски 
значително затруднява осъществяването на композиционните идеи на Далапикола (при берлинската постановка на „Одисей”). Suvini-Hand, 
Italian Perspectives to Sweet Thunder, 28; Walther  Killy  und Rudolf  Vierhaus, Deutsche biographische Enzyclopädie, Band 8 (München: K. G. 
Saur Verlag, 2007), 196; Mila, “Un asso nella manica di “Ulisse”. 
157 (RAI 3). (Orchestra Sinfonica e Coro di Roma della RAI). Диригент е Золтан Песко (Zoltàn Peskó). Хормайстор е Джани Ладзари (Gianni 
Lazzari). В главната роля влиза Ренато Сесари (Renato Cesari). Изявяват се някои изпълнители от реализациите на творбата в Лондон и 
Милано. Това са: Божена Рук-Фочич (Калипсо, Пенелопа), Славка Таскова Паолети (Навзикая), Джералд Инглиш (Демодок, Тирезий) и 
Алфредо Джакомоти (Пизандър). Сред изпълнителите намират място и нови имена, сред които: Алкиной - Борис Кармели (Boris Carmeli), 
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мнение изпълнението леко отстъпва на онова от световната премиера на „Одисей”, най-вече по 
отношение на интонацията и звуковия баланс между изпълнителите. Няколко месеца след смъртта на 
Далапикола „Одисей” се радва на нова студийна продукция. С нея се осъществява и премиерата на 
творбата във Франция. Операта е изпълнена и записана на 6 май 1975, а продукцията, издадена и като 
аудиозапис, е излъчена по „Радио Франс”, Париж. Участват Филхармоничният оркестър и хор на „Радио 
франс”. Творбата е представена отново на италиански език. Люис Форман изтъква качествата на тази 
интерпретация, като сравнява нейната стойност със записа от световната премиера на творбата (в 
Берлин), който се утвърждава и като база за сравнение за всички, създадени до този момент студийни 
продукции на „Одисей”. Според източника оркестърът на „Радио франс” се справя със забележителна 
виртуозност158. През осемдесетте години на века „Одисей” се радва на втора студийна продукция от 
„Радио 3” на Би Би Си. Изпълнението отново е поверено на Симфоничния оркестър и хор на Би Би Си. 
Операта е представена на италиански език. Форман определя изпълнението като зряло, интонационно 
прецизно и енергично. Според източника по своите качества то не отстъпва на предходните 
интерпретации на творбата от „Дойче опер”, Би Би Си и „Радио франс”. Източникът изказва и 
съжалението си, че този толкова добър запис на „Одисей” никога не достига до търговските мрежи159. 
През 1993 „Одисей” дебютира и в Австрия, в рамките на Залцбургския фестивал. Операта е представена 
в две концертни изпълнения, осъществени на 19 и 22 август. Участват: „Арнолд Шьонберг хор”, „Орф 
хор” и „Орф симфоние оркестър”160. Както е видно, операта „Одисей” се радва на различни реализации и 
студийни продукции. Грандиозната като замисъл творба, в която се проявяват някои характеристики на 
епическия тип драматургия, вероятно изисква огромен ресурс за реализацията на сценични декори и 
костюми. Вероятно по тази причина преобладаващата част от изпълненията на операта се осъществяват 
като студийни продукции, излъчвани в ефира на различни западноевропейски радиостанции. 
Майсторският подход на Далапикола към музиката и драматургията на произведението дава възможност 
на интерпретаторите да разгърнат своя творчески потенциал и да създадат свой собствен философски 
прочит на „Одисей”. 

4.1. ГЕОРГИ ЛИГЕТИ – КРАТКА ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ 
Тази структурна единица от дисертацията съдържа основни биографични данни за композитора 

Георги Лигети. Както е видно, тя е отделена от проблема, насочен към проучване на факторите, оказали 
влияние върху композиционния стил на Лигети. Това разделяне се наложи в хода на работата по 

                                                                                                                                                                      
Кирка, Меланто - Реджин Сарфати (Regine Sarfaty), Майката - Радмила Бакочевич (Radmila Bakocevic), Антиной - Джузепе Скало (Giuseppe 
Scalo), Евримах - Карло Гаифа (Carlo Gaifa), Евмей - Алдо Ботион (Aldo Bottion), както и др. В енциклопедично издание за опера се изказва 
възхищение от изпълнението на певците, най-вече от това на Ренато Сесари и Реджин Сарфати. George Henry Hubert, ed, Opera, vol. 23 
(London: Rolls House Pub. Co., 1972), 454; Fiamma Nicolodi, ed., Luigi Dallapiccola: Saggi, testimonianze, carteggio, biografia e bibliografia 
(Milano: Suvini Zerboni, 1975), 171. 
158 (Chœur et Orchestre philharmonique de Radio France). Диригент е Ернест Бур (Ernest Bour, 1913-2001). В ролята на Одисей влиза Клаудио 
Дездери (Claudio Desderi, 1943 - ). Останалите персонажи се изпълняват от: Калипсо, Пенелопа - Колет Ерзог (Colette Herzog), Навзикая - 
Денис Бойтар (Denise Boitard), Алкиной - Луиз Хегън-Уилямс (Louis Hagen-Williams), Демодок, Тирезий - Стан Унру (Stan Unruh, 1938 - ), 
Кирка, Меланто - Гуин Корнел (Gwynn Cornell), Майката - Марджъри Райт (Marjorie Wright), Антиной - Уилям Уъркман (William Workman, 
1940 - ), Пизандър - Пол Гиг (Paul Guigue), Евримах - Жан-Пиер Шевалие (Jean-Pierre Chevalier), Евмей - Скайлър Хамилтън (Schuyler 
Hamilton), Телемах - Кристофър Уелс (Christopher Wells) и др. Форман изтъква и отличното изпълнение на Дездери, който вниква успешно в 
персонажа на главното действащо лице. Красивото и несилово пеене на Дездери разкрива философски настроената и вечно търсеща личност 
на Одисей, без излишно да набляга на героичния характер на протагониста. „Грамофон” изказва становището, че Дездери създава образ, 
съчетаващ стоицизъм и дълбока емоционалност. Същият източник се изказва положително и за доброто представяне на хоровия ансамбъл, 
особено в кулминационната сцена („Царството на сенките”). Имах възможността да се запозная с този аудиозапис. Бях впечатлена от 
доброто изпълнение на солистите, хора и оркестъра. То се отличаваше с прецизна интонация и добро ансамблово музициране. В 
интерпретацията на Дездери се открива нужната вглъбеност, необходима за пресъздаването на Далапиколовия подход към характера на 
главното действащо лице. Christophe Abramowitz, Appassionato: La passion de la musique à radio france (Paris: Jacob-Duvernet, 2004), 63; The 
Gramophone, vol. 81, issues 975-979 (London: Haymarket Publishing, Ltd, 2003), 80; Luigi Dallapiccola, Ulisse: Opéra en un prologue et deux actes 
(Paris: Naïve/Radio France V4960, 1975, disque compact); Charles Barber, Corresponding with Carlos: A Biography of Carlos Kleiber (Lanham and 
Plymouth: Scarecrow Press, Inc., 2011), 354; Lewis Foreman, “Luigi Dallapiccola (1904-1975), Ulisse: opera in prologue and two acts,” 
http://www.musicweb-international.com/classRev/2004/Feb04/Dallapiccola.htm. 
159 В тази реализация на творбата диригент е Андрю Дейвис (Andrew Davis). В главната роля влиза Алан Опи (Alan Opie, 1945 - ). Сред 
останалите певци са: Калипсо, Пенелопа - Филис Брин-Джулсън, Кирка - Сара Уолкър (Sarah Walker), Евримах - Иън Пейтън (Iain Paton) и 
др. Поради оскъдната информация за този студиен проект, не прилагам имената на останалите изпълнители. Hubert, Opera, vol. 44, issues 1-
6, 443; Lewis Foreman, “Luigi Dallapiccola (1904-1975), Ulisse: opera in prologue and two acts,” http://www.musicweb-
international.com/classRev/2004/Feb04/Dallapiccola.htm. 
160 (Der Arnold Schönberg-Chor). (Der ORF-Chor). (Das ORF-Symphonieorchester). Диригент е Ханс Зендер (Hans Zender). Хормайстор е Ервин 
Ортнер (Erwin Ortner). Ролята на протагониста е поверена на Джон Брьохелер (John Bröcheler, 1945 - ). Останалите персонажи са 
представени от: Калипсо, Пенелопа - Маргарет Джейн Рей (Margaret Jane Wray), Навзикая - Малин Хартелиус (Malin Hartelius), Алкиной - 
Фроде Олсен (Frode Olsen), Демодок, Тирезий - Джъстин Лавендър (Justin Lavender), Кирка, Меланто - Дорис Зофел (Doris Soffel, 1948 - ), 
Майката - Елизабет Лорънс (Elisabeth Laurence), Антиной - Франц-Йозеф Капелман (Franz-Josef Kapellmann, 1945 - ), Пизандър - Волфганг 
Холцмайър (Wolfgang Holzmair, 1952 - ), Евримах - Робин Легейт (Robin Leggate, 1946 - ), Евмей - Роберто Сакà (Roberto Saccà), Телемах - 
Дагмар Пецкова (Dagmar Pecková, 1961 - ) и др. Hubert, Opera, vol. 44, issues 1-6, 61; Elisabeth Th. Fritz-Hilscher und Helmut Kretschmer, Wien, 
Musikgeschichte: Von der Prähistorie bis zu Gegenwart (Wien, Berlin: Lit Verlag, 2011), 442-443; “Salzburg Festival,” 
http://www.salzburgerfestspiele.at/archive_detail/programid/99/id/99/j/1993. 
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дисертацията, за да не се обремени допълнително информацията за сложните процеси и явления, които 
съпътстват формирането и развитието на композиционния стил на твореца. 

4.2. ФАКТОРИ, ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА КОМПОЗИЦИОННИЯ 
СТИЛ НА ГЕОРГИ ЛИГЕТИ 

В структурната единица е направен опит да се анализират факторите, оказали влияние върху 
композиционния стил на Лигети. Представена е установена от редица изследователи периодизация в 
развитието на творческия стил на композитора. Приложени са мнения на музиковеди за най-ранните 
произведения на Лигети, а така също за промяната в неговия стил след напускането му на Унгария. 
Приведени са редица становища, сред които такива на самия Лигети, в които се описват идеите, които 
вдъхновяват композитора за създаването на уникалния композиционен метод микрополифония, а така 
също и за спецификите на този метод. Изтъкнати са разликите между микрополифонията и принципите 
на полифонията. Споменати са произведения от Лигети, в които се употребява микрополифония, а така 
също и творби, в които се проявява и нестандартен подход на композитора към текста, изграден на 
базата на фонеми и звукосъчетания. Наблюдава се процесът, при който композиторът постепенно се 
отказва от микрополифоничния си начин на музикално мислене, както и други промени в неговия 
композиционен стил. В този контекст е представена и единствената му завършена опера “Le Grand 
Macabre”. 
4.3. ОПЕРАТА “LE GRAND MACABRE” ОТ ГЕОРГИ ЛИГЕТИ – ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕ И 

ДРАМАТУРГИЯ 
В структурната единица се проследява дългият процес до достигане на идеята за създаването на 

операта “Le Grand Macabre”. Предлага се и драматургичен анализ на преработената версия на творбата. 
Този анализ е предшестван от подробен преразказ на оперното либрето. В разработката се прилагат и 
становища на изследователи, както и изказвания на самия Лигети, относно драматургичния замисъл на 
произведението. В хода на анализа бяха направени изводи, някои от които ще бъдат поместени в 
настоящия текст. В творбата се откриват редица прилики и отлики от класицистичната драматургия. 
Спазени са класическите принципи действието да протича на едно и също място, както и то да се вмества 
в рамките на едно денонощие. В операта може да се проследи и единно действие, характеризиращо се с 
едно главно събитие – унищожаването на света или по-скоро ужасяващото очакване на апокалипсиса. 
Спрямо това събитие в творбата се представят съставните елементи на класицистичната драматургия 
(експозиция, конфликт, завръзка, развръзка, епилог). Конфликтът на операта е дефиниран от самия 
Лигети. Според него действието е организирано около една пропадаща диктатура, при която си 
съперничат две сили. Всяка от тези сили е изцяло покварена и корумпирана, като на практика е водена от 
едни и същи мошенически цели161. В Първата сцена е позиционирана експозицията на произведението. 
Перипетия се открива в момента, в който безгрижният живот в Брьогеланд е помрачен от страховитите 
предвещания на Некроцар за апокалипсис. Завръзката отбелязва момента, в който Некроцар нахлува 
тържествено в тронната зала на царския палат. Развръзката настъпва, когато действащите лица 
осъзнават, че са живи, а провалилият се Некроцар изчезва завинаги от техния живот. Определена 
драматургична задача е поверена и на хоровите ансамбли в операта. Подобно на хоровете в старогръцкия 
театър, хорът в “Le Grand Macabre” коментира и тълкува действието162. Запознавайки се с английския 
вариант на либретото (от редакцията на творбата), установих, че в текста се прилагат различни архаични 
езикови части на речта. Вероятно за да се придаде старинно звучене на текста, в него често се 
употребяват архаични форми на личното местоимението ти (thou), на местоименните му форми във 
винителен падеж те, тебе (thee) и стара форма на притежателното местоимение твой (thy)163. 

 
161 Цит. по: Peter Edwards, “Tradition and the Endless Now: A Study of György Ligeti's "Le Grand Macabre" (PhD diss., University of Oslo, 2012), 
30. 
162 В Първа сцена Хор на душите (Chorus of Spirits) двукратно коментира страховитите предсказания на Некроцар (Nekrotzar, баритон). Във 
Втора сцена женски хор (Women’s Chorus) повтаря думите на богинята Венера (Venus, сопран). Към края на втората структурна единица 
хоровият ансамбъл отново се проявява като тълкувател на случващото се на сцената – женският хор коментира разговора за апокалипсиса, 
проведен между Некроцар, Пит (Piet the Pot, тенор) и Астрадаморс (Astradamors, бас). В Трета сцена смесен хор въвежда действащото лице 
Гепопо (Gepopo Chief, колоратурен сопран). В хода на същата структурна единица драматургичната роля на хора се променя от коментатор 
в активен участник в действието. При този процес хорът се трансформира в колективен персонаж, носещ името Народ на Брьогеланд (The 
People of Breughelland). Ligeti, Le Grand Macabre, 42, 112, 138, 173-222. 
163 Най-обширно тези форми на местоименията са се употребявали в Северна Англия и Шотландия през XVI-XVII век. Архаичните 
местоименни форми се откриват и в творчеството на Уилям Шекспир. В операта от Лигети споменатите архаични местоименни форми 
присъстват в текста, поверен на Аманда (Amanda, сопран) и Амандо (Amando, мецосопран), когато тези персонажи изразяват взаимната си 
любов. Първият подобен пример е върху текст: “…As marble white ‘neath heaven’s fire / glows thy form with love’s desire!” (в свободен превод: 
Като бял мрамор под небесния огън / се разгаря твоето любовно желание!). Употребата на старинни части на речта в текста на двете 
действащи лица може би не е случайна. При изграждането на техните образи е търсен старинен ренесансов модел (в ремарките по 
партитурата е обозначено, че външната красота на влюбените трябва да наподобява персонажи от картините на Ботичели). Старинни форми 
на местоименията, но без те да преобладават, се откриват и в партиите на други действащи лица. В Първа сцена стара форма на 
местоимението ти се употребява еднократно в партията на Некроцар, в момент, в който той отправя смъртна заплаха към Пит (Nekrotzar: 
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Добавянето на архаични части на речта внася старинен привкус в оперния текст, в моментите, в които в 
творбата е търсена подобна асоциация. Така също, употребата на архаични части на речта участва в 
изграждането на драматургията на операта, като чрез тях прецизно се разграничават взаимоотношенията 
между отделни персонажи (дали между тях се създават интимни отношения или се достига до общуване, 
основано на неуважение и дори презрение). Така също, в текста на оперното либрето се употребяват 
звукове и съчетания от звукове, често лишени от смисъл164. Обширната употреба на междуметия, 
безсмислени звукосъчетания, разчленени думи и играта с тяхното значение е изключително 
въздействаща, а в драматургичен аспект тя допринася за подчертаване комичния характер на операта. 
Съвкупността от разнообразни езикови подходи съдейства за подчертано самобитния изказ на оперния 
текст. 

4.4. ПОЛИФОНИЧНИ ПОХВАТИ В ОПЕРАТА “LE GRAND MACABRE” 
В структурната единица е направен опит да се открие ролята на полифоничните похвати за 

изграждането на драматургията на “Le Grand Macabre”. Поместени са музикални примери за всеки от 
анализираните полифонични похвати. В хода на анализа бяха направени редица изводи. Приложението 
на полифоничните похвати в творбата се осъществява в контекста на атоналността и епизодичното 
прилагане на принципите на додекафонията. В “Le Grand Macabre” се установява диференцирана 
драматургична осмисленост при употребата на полифонични техники. Техниката на свободния 

 
“Yet thou shalt perish!”, в свободен превод: И все пак ти ще умреш!). Архаични форми на местоименията се откриват и в текста, поверен на 
Хора на духовете, който коментира страшните предсказания, които протагонистът изрича пред брьогеландския пияница (Chorus of Spirits: 
“Destruction soon draws nigh, / thou art in peril great, / for death will be thy fate! / Take warning now, / at midnight thou / shalt die!”, в свободен 
превод: Разрушението скоро идва, / ти в опасност си голяма. / Смърт ще бъде твоята съдба! / Бъди предупреден, / в полунощ ти / ще 
умреш!). Хорът изпълнява същия текст още веднъж към края на Първа сцена, отразявайки презрението на главното действащо лице към 
Пит. Както е видно, тези форми на местоименията, откриващи се в партиите на влюбената двойка, Некроцар и дори на хоровия ансамбъл, се 
прилагат за внушаването на коренно различни емоционални състояния (любов, презрение). Причината може да се потърси в начина, по 
който тези части на речта са се прилагали в миналото – най-често като израз на интимност или неуважение. Подобна употреба произтича от 
факта, че в старинния английски са съществували отделни форми за местоименията от второ лице единствено и множествено число – ти и 
Вие, a Вие (you) се е употребявала и като учтива форма, с която се е изразявало почит и респект. Старите форми на местоименията се 
прилагат обширно и във Втората сцена. Местоименията намират място в партията на Венера, по време на разговора й с Мескалина 
(Mescalina, мецосопран), а след това и докато божеството наблюдава бурните любовни ласки между Некроцар и съпругата на Астрадаморс 
(например: Venus: “He will / make love to thee!”, в превод: Той ще / се люби с теб!). Някои от репликите на богинята, в които присъстват 
старите форми на местоименията, биват повтаряни и от женски хор (първият подобен пример в структурната единица е с текст: Venus: “And 
who art thou?” (А ти коя си?) / Women’s Chorus: “And who are thou?” (А ти коя си?). В текста, поверен на Некроцар, архаичните форми на 
местоименията се откриват в момента на интимност с Мескалина, докато спящата все още сънува мечтания от нея мъж. Сред няколкото 
подобни примера ще цитирам: Nekrotzar: “I’ll still thy desire, / and make love to thee!” (в свободен превод: Аз ще утоля твоето желание / и ще 
се любя с теб!). Симултанно с протагониста Мескалина изпълнява следния текст: “Still my desire, / make love to me!” (в свободен превод: 
Утоли моето желание, / прави любов с мен). В Трета сцена стара форма на местоимението ти се открива и в партията на Принц Го-го 
(Prince Go-go, сопран или контратенор), когато той разпалено призовава легендарното могъщество на своите деди (Prince Go-Go: “…Where, 
where art thou, / legendary might Hallmark of Go-Gos!”, в превод: Къде, къде си ти, / легендарнa мощ на рода Го-го?). Очевидно тук 
употребата на местоимението предизвиква асоциация със славното историческо минало. St. Geraldine Byrne, Shakespeare’s Use of the 
Pronoun of Address; its Significance in Characterization and Motivation (New York: Haskell House Publishers Ltd., 1970), xiv-xv, 72; Ligeti, Le 
Grand Macabre, 4-9, 18-19, 36, 42-43, 64-67, 72, 112, 113, 116, 118, 119, 187. 
164 Този похват се открива за първи път по-обширно във Втора сцена, в партията на Астрадаморс, докато той понася жестокостите на своята 
съпруга. В случая звуковете и звукосъчетанията изпълняват задачата на възклицателни и звукоподражателни междуметия. По време на 
камшичните удари, които астрономът приема дори с известно задоволство, в текста му се откриват междуметия, които създават звукова 
асоциация с плющенето на камшик (например: “Ow! Fh…! ...Ow! Ssh!  ...Fshh! Ah!”). Когато Мескалина пробожда жестоко Астрадаморс с 
шиш и болката вероятно е неописуемо по-силна, се прибягва до употреба на вокали (“А! Е! I! O! U! Ü! Ö!”). Според Лигети те вероятно 
предизвикват по-силно емоционално въздействие, отколкото консонантите. Обидните думи, подредени по азбучен ред, които министрите си 
разменят в началото на Трета сцена, също могат да бъдат разгледани като аспект от интереса на композитора към играта със звукове. 
Наближавайки края на азбуката, държавниците изчерпват своя речник. За да изразят недоволството си от трудното намиране на обидни 
думи (започващи с английските букви u, w), те прибягват до употребата на междуметия (Black Minister: “U…u…u…uch!” / White Minister: 
“V…v…v…vch!”). Безспорно най-интересната и обширна употреба на междуметия и безсмислени съчетания от звукове се открива в текста 
на Гепопо. Чрез тях се проявява неговият кодиран начин за предаване на свръхсекретна информация. Употребата на междуметия се подема 
от смесен хор, непосредствено преди първата поява на Гепопо в операта. Певческият ансамбъл многократно повтаря междуметие, изградено 
от консонанти (Mixed Chorus: “Tsk-tsk! Tsk-tsk-tsk! Tsk-tsk-tsk-tsk-tsk! Tsk-tsk-tsk-tsk!...”). Подобно на хоровия колектив, началната реплика на 
Гепопо също е междуметие, съдържащо съгласни звукове (“Psst! Ps-psst! Ps-ps-psst! Shsht!”). Веднага след това се проявява друг интересен 
подход при изграждането на текста в партията на действащото лице. Преди персонажът да произнесе цялостно дадена дума, той 
многократно повтаря отделни срички или звукове от нейния състав, които биват третирани като безсмислени звукосъчетания. Първата 
разчленена (по подобен начин) дума в партията на Гепопо, участва в характеризирането на неговия персонаж, като спомага за разкриването 
на мистериозния му характер и афинитет към шифрования изказ. В случая на разчленение се подлага думата кодирам.“Co! Co-co! Co-co-co-
co! Co-co-co! Co-coding zero!” (Ко! Ко-ко! Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Ко-кодирайки нула!). Друг интересен пример се открива при 
представянето на думата катастрофа: “Ca! Caca! Ca-ca-ca-ca-cacastrophe!” (Ка! Кака! Ка-ка-ка-ка-какастрофа!) и др. В други случаи, едва 
след цялостното прозвучаване на дадена дума (в партията на Началника на тайната полиция) тя бива подлагана на разчленение (например 
паника:“Panic! Panic! Pa-a-a-a-a-a-pa-a-pa-pa-pa-nic!” и др.). При това разчленение отделни сегменти от думата се третират или като 
безсмислени звукосъчетания, или с тях се образуват нови думи, често притежаващи коренно различен смисъл от думата, която се 
разчленява (например в текста “Direction! -rection!”. Първата дума (direction) означава посока, докато втората (rection) – рекция, 
управление). Разчленяване на думи се прилага и в партиите на други персонажи (например в партиите на Астрадаморс и Го-го се разчленява 
междуметието ура (huzza), като към него се добавя и сричка (ra): “Huzza! Huz-za-ra-za-za-za!”, докато персонажите ликуват, че са се 
освободили от своите потисници и др.), но този езиков подход е най-характерен за партията на Гепопо. Ligeti, Le Grand Macabre, 77-78, 79, 
80, 84,145, 159, 160, 162, 165-166, 186, 198. 
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многоглас се прилага предимно в моменти на интимност или прояви на неуважение между действащите 
лица. Имитационната техника се употребява най-често при спречквания между персонажите, при 
представянето на някои от съставните елементи на класицистичната драматургия, в моментите от 
творбата, в които се търси нарастване на напрежението и др. Прилагането на полифоничните техники 
често се съчетава с разнообразните подходи при изграждането на текста (архаични части на речта, 
безсмислени съчетания от звукове и др.). Въвеждането на основните полифонични техники в творбата се 
осъществява още в началната й сцена. Този процес започва в „Прелюд към Първа сцена”. Във 
встъпителната структурна единица проличава и афинитетът на композитора към нестандартни темброви 
съчетания165. Първите осем такта от встъпителния Прелюд се провеждат в ретроградно движение, от 
десетия такт до края на структурната единица. Този композиционен подход на Лигети е оприличаван с 
палиндром166. Началото на Прелюда буди асоциации с принципите при изграждането на стретно-
каноническата имитация (такт 1 – второ метрично време на такт 5)167. Към края на петия такт (трето и 
четвърто метрично време) се проявяват и принципите на свободния многоглас. Фактът, че музикалният 
откъс, обхващащ тактове 1-5, е представен по-нататък (в същата структурна единица) в ретроградно 
движение (четвърто метрично време на такт 12 – такт 17), буди асоциации с производно съединение, а 
оттам и с техниката на сложния непревратен контрапункт, в случая – ракоходен (ретрограден)168, 169. 
Някои музиковеди споделят мнението, че „Прелюд към първа сцена” е повлиян от операта „Орфей” от 
Монтеверди. Прелюдът е асоцииран с встъпителната Токата от цитираното Монтевердиево 
произведение170. Най-типичните примери за употреба на свободен двуглас в Първата сцена се откриват 
между партиите на Аманда и Амандо, като съпътстват моментите на тяхната любовна интимност. Така за 
първи път в произведението се проявява една от драматургичните задачи на построения, изградени като 
свободен многоглас – да изобразяват интимните отношения между персонажите. Първото подобно 
построение обхваща последното метрично време от такт 4, цифра 29 – първо метрично време от такт 1, 
цифра 30171. Във Втората сцена композиторът продължава да подчинява полифоничните похвати на 
цялостната драматургична концепция на творбата. Този процес е особено виден в момента, в който 
Астрадаморс се втренчва в звездното небе, съзирайки кометата. Според Питър Едуардс този момент е 
отбелязан от първата по-обширна проява на микрополифония в творбата (цифри 184-187)172. Ще приложа 
откъс от цитирания пример (цифра 184 – такт 3 от цифра 185). В него се открива свободна, тригласна, 
стретна имитация между партиите на флейта пиколо, флейта и цигулки173. Във Втората сцена от първия 

 
165 (Prelude to the First Scene). Прелюдът е за състав от дванайсет автомобилни тромби, а изпълнението е поверено на трима перкусиониста. 
Всеки от тях борави с по четири тромби. Според указанията на композитора тромбите трябва да се разграничават една от друга по височина. 
Те се номерират в съответствие с нея, като първата е най-високо настроената, а дванайсетата – най-ниско настроената. Ligeti, Le Grand 
Macabre, 1. 
166 Edwards, “Tradition and the Endless Now: A Study of György Ligeti's "Le Grand Macabre," 60; Stanley Sadie and Laura Macy, ed., The Grove 
Book of Operas (New York: Oxford University Press, 2009), 269. 
167 Мелодичният глас, поверен на първия перкусионист, е в диминуция (такт 3 – второ метрично време на такт 4). От трето време на такт 4 
до второ време на такт 5 в имитационния процес участва само партията на втория перкусионист, който имитира водещия глас в диминуция. 
Поради факта, че композиторът не фиксира тоновите височини, на които трябва да бъдат настроени тромбите, точният интервал на 
имитиране между отделните гласове би се различавал при различните музикални реализации на творбата. Ligeti, Le Grand Macabre, 1. 
168 Лигети проявява известна свобода при представянето на гласовете в ретроградното движение. Ibid. 
169 Костакева, М. Въображаемият жанр? Георги Лигети и неговото музикалнотеатрално творчество, с. 157. 
170 Според Пол Едуардс въпреки че не могат да бъдат отречени и безспорните отлики, Прелюдът и Токатата имат една и съща задача – да 
отбележат по бляскав начин началото на двете опери. Музиковедът намира и други сходства между Прелюда и Токатата – подчертаването 
на силните метрични времена, преобладаващите нотни стойности шестнадесетина и дори времетраенето на структурните единици. 
Изследователят споделя мнението, че автомобилните тромби успешно имитират тромпетите от споменатата Монтевердиева опера. 
Същевременно Едуардс отбелязва, че Прелюдът отразява и съвременността на Лигети, по отношение на изобразената чрез звуци какафония 
на урбанистичния живот, а автомобилните тромби според изследователя могат да бъдат възприети като постиндустриален заместник на 
тромпетите от бароковото произведение. Edwards, “Tradition and the Endless Now: A Study of György Ligeti's "Le Grand Macabre," 60, 62. 
171 В текста, поверен на Амандо, се открива старинна форма на притежателното местоимение твой, а както беше споменато, в творбата 
архаичното местоимение се употребява предимно в моментите на любовна интимност между персонажите. Очевидно Лигети обвързва тясно 
текста на операта с приложението на полифонични похвати в музикалната й тъкан. В цитирания пример Амандо изпълнява текст: „...see how 
thy heart’s ...” (в превод: Виж как твоето сърце е...). На Аманда е поверен сходен текст: „...see how my heart’s ...” (в превод: Виж как моето 
сърце е...). Ligeti, Le Grand Macabre, 18-19. 
172 Изследователят изказва мнението, че в този пример микрополифонията разширява кръга на своите изразни възможности, като вече 
изпълнява и повествователна задача. Едуардс отбелязва, че встъпленията на всички инструменти в музикалното построение са в много тиха 
динамика. Този подход според него прави отделните мелодии трудно разграничими за слуха, а трудността за слухова диференциация на 
гласовете, съставящи микрополифоничния многоглас, е и един от основните признаци, по който микрополифонията се разграничава от 
традиционната полифония. Същият изследовател споделя мнението, че микрополифоничното построение се прилага като музикална 
характеристика на кометата. Едуардс аргументира това становище с изказване на самия Лигети, който си служи с термина 
„лайтхарактеристика” („leit-characteristic”). Цит. по: Edwards, “Tradition and the Endless Now: A Study of György Ligeti's "Le Grand Macabre," 
82, 98; Ligeti, Le Grand Macabre, 100-101. 
173 Пропостата е в партията на флейта пиколо. Първата риспоста е в партията на цигулки и имитира водещия глас в право движение. Втората 
риспоста е в огледално движение. В имитационния процес между мелодичните гласове се запазват съотношенията между мелодичните им 
интервали, но не се запазва тяхната ритмика. Цитираният пример е свидетелство за драматургичния подтекст, който Лигети влага в 
имитационната техника. Както беше споменато, имитационното построение отбелязва въвеждането на символа на апокалипсиса – кометата, 
а така също допринася за увеличаване на напрежението и усложняване на интригата. Огледалното (и низходящо спрямо предхождащия 
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акт за пореден път се проявява и драматургичната задача, поверена на свободния многоглас – да 
съпътства прояви на интимност между персонажите. Така например свободен триглас между партиите на 
Венера, Мескалина и Некроцар се открива в момента на плътска интимност между все още сънуващата 
Мескалина, и протагониста. Ще цитирам откъс от партитурата, който започва на такт 4 от цифра 229 и се 
разгръща до края на същата цифра174. В Третата сцена отново се открива пример за специфичната 
драматургична задача, която Лигети възлага на построенията, изградени със средствата на 
имитационната техника. Ще цитирам свободна, двугласна, огледална, стретна имитация (тактове 1-2 от 
цифра 407), поверена на партиите на министрите175. Фактът, че Лигети поверява имитационното 
построение именно на тези партии (а не например на оркестъра), навежда на мисълта, че чрез 
имитационната техника и огледалното движение той обрисува конфликтните взаимоотношения между 
държавниците176. Друг момент, в който драматичното напрежение ескалира, е отбелязан от двугласна 
стретно-каноническа имитация, изградена на принципа на безкрайния канон (цифра 427)177. 
Немаловажна роля Лигети отдава и на каноническата форма. В Четвърта сцена двоен, огледален, 
безкраен, седемчленен канон в прима отбелязва момента, в който провалилият се Некроцар се стопява и 
изчезва пред очите на току-що осъзналите, че са все още живи действащи лица (цифри 666-668)178. 
Питър Едуардс отбелязва, че от цифра 668 музикалната тъкан на канона значително се сгъстява. Това 
води до микрополифонична звучност – отделните мелодични линии престават да бъдат ясно 
разграничими за слуха. Към края на построението Лигети се насочва и към създаването на 
драматургичен ефект – струнните инструменти изпълняват диминуендо, което изобразява постепенното 
стопяване на Некроцар в нищото. Според Едуардс в този канон Лигети прилага някои от принципите на 
додекафонията, но композиторът не се придържа строго към правилата на композиционната система179. 
Очевидно въпреки първоначалното си намерение, Лигети не се отказва напълно от микрополифоничния 
си начин на композиране в своята опера. Проникването на уникалния композиционен подход 
микрополифония в музикалната тъкан на творбата е новаторско явление за оперния жанр. 
Полифоничните построения (и в частност микрополифоничните) се прилагат в контекста на съвременни 
композиционни системи като атоналност, додекафония и др. Лигети майсторски обвързва самобитния 
оперен текст с употребата на полифонични техники в музикалнат  тъкан, което допринася за 
изграждането на цялостната драматурги

 
глас) движение в третия мелодичен глас от имитацията вероятно обрисува низходящата траектория на звездния обект, заплашително 
насочващ се към земната повърхност. Ligeti, Le Grand Macabre, 100. 
174 Текстът, който изпълняват персонажите, беше цитиран в предходната структурна единица от настоящата разработка. Ще припомня, че в 
партиите на Некроцар и божеството се откриват архаични местоименни форми от второ лице единствено число (thee, thy), които не 
съществуват в съвременния английски език и са се употребявали при демонстрирането на близки взаимоотношения или дори неуважение. 
Обвързването на свободния триглас с употребата на архаични местоименни форми е поредният пример за това, че прилагането на 
полифонични техники е тясно обвързано с текста и е подчинено на цялостната драматургична концепция на операта. Ibid., 118-119. 
175 Риспостата запазва ритмиката на пропостата, но не и съотношенията между мелодичните интервали, съдържащи се във водещия глас. 
Изхождайки от текста в партията на Белия министър, започващ с думата „планетоид” (“Planetoid?”), то пропостата би следвало да обхваща 
целия първи такт от цифра 407 (т. е. да е съобразена с произнасянето на цялата дума). Ако пропостата обаче се възприеме като по-кратко 
мелодическо построение, то имитацията би била каноническа. Ibid., 185. 
176 В цитираната имитация те обсъждат приближаващата комета, като построението изобразява противоречивите им емоции, които 
преобладават в този страховит момент на очакване на неизвестното. Текстът в партията на Белия министър е: “Planetoid? Asteroid? 
Satellite?” („Планетоид? Астероид? Сателит?”), а този в партията на Черния министър е:  “Abstraction?” („Абстракция?”). Имитацията е 
позиционирана малко преди министрите да се спасят с бягство от приближаващата гибелна опасност. По този начин построението 
допринася за нарастване на напрежението в творбата. Имитационната техника и огледалното мелодично движение могат да се асоциират и с 
цитираната тригласна имитация от микрополифоничния откъс (във Втора сцена), в който Астрадаморс съзира за първи път кометата в 
звездното небе. Както беше споменато, в тригласната имитация един от гласовете е в огледално движение. В този смисъл двугласната 
имитация, образувана между партиите на Белия и Черния министър, създава асоциация (връзка) на разстояние с музикален материал от 
Втората сцена на творбата, а така също построението загатва за небесния обект и неговата траектория. Ibid. 
177 Полифоничното построение е поверено на партиите на арфа и пиано. Имитацията съпътства вокална изява на Гепопо, докато 
действащото лице с ужас призовава Принц Го-го да повика стражата на помощ. Текстът на Гепопо, който не е цитиран в приложения нотен 
пример, се характеризира с разчленение на части на речта, водещо до образуването на безсмислени съчетания от звукове. Преди да започне 
стретно-каноническата имитация, в партията на Гепопо многократно се повтаря цяло изречение: “Call the guard!” („Повикай стражата!”). 
Симултанно с протичането на имитацията някои от частите на речта, изграждащи това изречение, започват да се съкращават: “Call ‘e 
gua’!”. Вероятно чрез многократното повторение на краткия мелодичен мотив (изграждащ пропостите) и неговото имитиране в стрето, се 
изобразява споменатото разчленение в текста. Така за пореден път се потвърждава, че със средствата на полифонията композиторът 
подчертава по-характерните моменти от оперния текст. Ibid., 190-191. 
178 Канонът е десетгласен (гласовете са поверени на партиите на струнни инструменти). Характерно при приложението на каноническата 
техника тук е, че двата гласа, изграждащи пропостите (в партиите на първа виола и първо виолончело), са представени в огледално 
движение един спрямо друг, докато последвалите риспости встъпват в право движение (запазвайки огледалното движение между двата 
гласа, изграждащи всяка от риспостите). От цифра 667 нататък гласовете встъпват в стрето. Ibid., 288-289. 
179 Мелодията във високия глас на първата пропоста е представена като непълна редица, съдържаща десет тона. Изследователят се насочва 
към интерваловия й строеж. В първите три такта се провежда основният вид на редицата, в който преобладават интервалите увеличена 
кварта и малка секунда. От последното метрично време на третия такт нататък редицата се провежда отново, но в инверсия (огледално 
обръщение) и чрез транспозиция. По подобен начин е изграден и ниският глас на пропостата. В първите три такта редицата се модифицира 
чрез транспозиция и инверсия. От четвърто време на третия такт нататък, в ниския глас се провежда основният образ на редицата, който е 
модифициран чрез транспозиция. Edwards, “Tradition and the Endless Now: A Study of György Ligeti's "Le Grand Macabre," 118. 
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4.5. СЦЕНИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ НА ОПЕРАТА “LE GRAND MACABRE” 
Структурната единица е посветена на сценичната съдба на операта “Le Grand Macabre”. Начинът 

на представяне на информацията следва онзи, установен в аналогичните единици, посветени на 
сценичните реализации на оперите „Ванеса”, „Пънч и Джуди” и „Одисей”. Включени са данни за: 
институции, форуми, дати на изпълненията, постановъчни колективи, изпълнителски състави и др. 
Добавени са бележки с допълнителна информация за всеки от членовете на постановъчните и 
изпълнителски екипи, а така също за институции, форуми и пр. Приложен е снимков материал от 
постановки. В хода на изследването бяха направени редица изводи, които в настоящия текст ще бъдат 
подкрепени с някои факти. Поради ограничения обем на настоящия текст, имената на членовете на 
изпълнителските и постановъчни колективи, както и част от отзивите, ще бъдат поместени под линия. 
Творбата се радва на многобройни изпълнения по целия свят. Световната премиера на “Le Grand 
Macabre” се състои на 12 април 1978 година в Кралската опера, Стокхолм. Мария Костакева отбелязва, 
че премиерата е посрещната с необикновено внимание, предизвиквайки едновременно сензация и остри 
нападки. Въпреки наличието и на отрицателни отзиви, изследователката споделя, че „още тогава става 
ясно, че се е родило произведение, предназначено за репертоарния афиш на съвременната оперна 
сцена”180. Следват множество изпълнения на творбата в различни Европейски държави. “Le Grand 
Macabre” дебютира в Държавния оперен театър на Хамбург през октомври 1978181. Произведението е 
представено и в Държавния театър Саарбрюкен (3 май 1979)182. Премиерата на творбата в Италия се 
осъществява на 18 май 1979 в „Театро комунале”, Болоня183. През 1980 “Le Grand Macabre” дебютира и в 
Нюрнберг184. Премиерата на произведението във Франция се състои в Парижката опера през 1981185. 

                                                      
180 Диригент е Елгар Хоуарт. Режисьор е Михаел Мешке, а сценограф – Алиуте Мекцис. Ерик Садéн се превъплъщава в ролята на Некроцар. 
Сред останалите изпълнители са: Пит - Свен-Ерик Викстрьом (Sven-Erik Vikström), Амандо - Шерстин Майър (Kerstin Meyer, 1928 - ), 
Аманда - Елизабет Сьодерстрьом (Elisabeth Söderström, 1927 - 2009), Мескалина - Барбро Ериксон (Barbro Ericson, 1930 - ), Астрадаморс - 
Арне Тюрен (Arne Tyrén), Венера - Моника Лавин (Monika Lavén), Принц Го-го - Гюнила Слетегорд (Gunilla Slättegård), Гепопо - Брит-Мари 
Арун (Britt-Marie Aruhn, 1943 - ) и др. Енциклопедично издание на Гроув (посветено на оперни певци) оценява високо майсторското 
музициране и драматичен подход на Садéн. Източникът отбелязва, че Барбро Ериксон притежава богат тембър и забележителни комедийни 
качества. Гласът на Брит-Мари Арун е определян като лек и изключително пъргав. На положителни отзиви се радват и други участници в 
оперния спектакъл. Енциклопедично издание за опера (с редактор Джордж Х. Хуберт) оценява високо комедийния талант на Арне Тюрен, 
който майсторски пресъздава персонажа на астронома. Изразяват се отлични впечатления и от интерпретацията на изключително сложните 
във вокално отношение партии на Венера и Принц Го-го. Sadie and Macy, The Grove Book of Opera Singers, 19, 146, 422; George Henry Hubert, 
ed., Opera, vol. 29, issues 7-12 (London: Rolls House Pub. Co., 1978), 679; Sadie and Macy, The Grove Book of Operas, 269; Костакева, М. 
Въображаемият жанр? Георги Лигети и неговото музикалнотеатрално творчество, с. 135-136. 
181 Диригент, както и на световната премиера, е Елгар Хоуарт. Останалата част от постановъчния и изпълнителски състав включва нови 
имена. Режисьор е Жилбер Дефло (Gilbert Deflo). Сценограф е Екехард Грюблер (Ekkehard Grübler). В ролята на Некроцар влиза Дийтър 
Велер (Dieter Weller, 1937 - ). Останалите персонажи са представени от: Пит - Пeтeр Хаге (Peter Haage), Амандо - Оливе Фридрикс (Olive 
Fredricks), Аманда - Инга Нийлсен (Inga Nielsen, 1946-2008), Мескалина - Дебора Браун (Deborah Browne), Астрадаморс - Уде Крекоу (Ude 
Krekow), Принц Го-го - Кевин Смит (Kevin Smith, 1942 - ), Гепопо - Хилдегард Урмахер (Hildegard Uhrmacher, 1939 - ) и др. Макс Лоперт 
оценява високо майсторското изпълнение на певците и оркестъра, вещо ръководени от Хоуарт. Сред солистите източникът отличава най-
вече изпълнението на Велер, Урмахер и Смит. Louise Duchesneau and Wolfgang Marx, ed., György Ligeti:of Foreign Lands and Strange Sounds 
(Woodbridge: The Boydel Press, 2011), xi; Marina Lobanova, György Ligeti: Style, Ideas, Poetics, trans. by Mark Shuttleworth (Berlin: Verlag Ernst 
Kuhn, 2002), 409; George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 29, issues 1-6 (London: Rolls House Pub. Co., 1978), 590; Max Loppert, “Germany: Ligeti 
in Hamburg,” Opera, January, 1979, 65; Костакева, М. Въображаемият жанр? Георги Лигети и неговото музикалнотеатрално творчество, с. 
135. 
182 Успях да издиря данни единствено за името на изпълнителя на Некроцар - Елко фон Джордис (Eelco von Jordis). Duchesneau and Marx, 
György Ligeti:of Foreign Lands and Strange Sounds, 177; Opernwelt, band 20 (Hannover: Friedrich Verlag, 1979), 56; Костакева, М. 
Въображаемият жанр? Георги Лигети и неговото музикалнотеатрално творчество, с. 135. 
183 (Teatro Comunale di Bologna). Диригент е Золтан Песко. Режисьор е Джорджо Пресбургер (Giorgio Pressburger). Сценографията и 
костюмите са дело на Ролан Топор (Roland Topor, 1938-1997). Както и при реализацията на творбата в Хамбург, ролята на Мескалина е 
поверена на Дебора Браун. В изпълнителския състав участва и певица от български произход, която беше спомената във връзка с 
превъплъщението й в ролята на Навзикая в „Одисей” от Далапикола. Това е Славка Таскова Паолети. В постановката на операта от Лигети 
тя се превъплъщава в персонажа на Венера. Останалите роли са поверени на: Пит - Ославио ди Кредико (Oslavio Di Credico, 1937-2006), 
Амандо - Роза Лагеца (Rosa Laghezza), Аманда - Фиорела Педикони (Fiorella Pediconi), Некроцар - Марио Базиола (Mario Basiola), 
Астрадаморс - Уго Трама (Ugo Trama), Принц Го-го - Елена Дзилио (Elena Zilio), Гепопо - Дороти Дороу (Dorothy Dorow, 1930 - ) и др. По 
мое мнение сценографията на Топор извежда на преден план еротичното въздействие (търсено и от самия Лигети в неговата опера). Това 
въздействие се съчетава със сюрреалистичния почерк на Топор. Duchesneau and Marx, György Ligeti:of Foreign Lands and Strange Sounds, 
177; Robert W. Richart, György Ligeti: A Bio-Bibliography (Westport: Greenwood Press, 1990), 27; Костакева, М. Въображаемият жанр? Георги 
Лигети и неговото музикалнотеатрално творчество, с. 135. 
184 Duchesneau and Marx, György Ligeti:of Foreign Lands and Strange Sounds, 177; Костакева, М. Въображаемият жанр? Георги Лигети и 
неговото музикалнотеатрално творчество, с. 135. 
185 В постановъчния и изпълнителски състав се откриват имена, познати от премиерните изпълнения на произведението в Швеция и 
Германия. Диригент е Елгар Хоуарт. В ролята на Принц Го-го влиза Кевин Смит. Брит-Мари Арун изпълнява ролята на Гепопо. Останалата 
част от творческия колектив включва нови имена. Режисьор е Даниел Месгиш (Daniel Mesguich). Сценографията и костюмите са дело на 
Бернар Дед (Bernard Dayde). Действащите лица са поверени на: Пит - Мишел Сенишал (Michel Sénéchal), Амандо - Рене Офан (Renee 
Auphan, 1941 - ), Аманда - Елиан Люблян (Eliane Lublin), Некроцар - Петер Готлиеб (Peter Gottlieb), Мескалина - Елиа Т’Езан (Helia 
T'Hezan), Астрадаморс - Борис Кармели (Boris Carmeli), Венера - Даниел Кльостава (Danielle Chlostawa) и др. Duchesneau and Marx, György 
Ligeti:of Foreign Lands and Strange Sounds, 177; Sadie and Macy, The Grove Book of Opera Singers, 19; George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 32, 
issues 1-6 (London: Rolls House Pub. Co., 1981), 261; Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, s. v. “Ligeti, György (Sandor)”; 
Костакева, М. Въображаемият жанр? Георги Лигети и неговото музикалнотеатрално творчество, с. 135. 



36 

 

Според енциклопедично издание на Гроув от всички споменати до този момент постановки на “Le Grand 
Macabre”, най-значителен успех постига реализацията в Италия. Имах възможността да се запозная с 
рецензия на списание „Ню Йорк Таймс”, посветена на изпълнението в Париж, в която се натъкнах на 
друго мнение. В нея френската постановка е определяна като най-грандиозна от всички сценични 
реализации на творбата до този момент. Същият източник отбелязва, че операта е посрещната 
изключително благосклонно от френската публика, постигайки забележителен триумф186. 
Произведението дебютира във Великобритания на 2 декември 1982, в изпълнение на Английската 
национална опера187. Живо изпълнение на “Le Grand Macabre” във Виена (на 16 октомври 1987) е 
издадено като студиен аудиозапис от компанията „Верго” през 1991. Това е и първият студиен запис на 
цялата творба188. Първата сценична реализация на преработката на операта се осъществява като част от 
международен проект между компанията „Сони” и „Филхармония оркестра” (Лондон), за изпълнение и 
записване на всички произведения от Лигети. Композиторът и диригентът Еса-Пека Салонен стават 
артистични директори на начинанието. Планувано е оперната творба да бъде представена в Залцбург, 
Париж и Лондон, а записът е трябвало да бъде осъществен по време на живото изпълнение в Австрия189. 
Премиерата на оперната редакция се състои в рамките на Залцбургския фестивал, на 28 юли 1997 година. 
Изпълнението е на „Филхармония оркестра” и хор на Виенската държавна опера190. Следващите 
сценични реализации на произведението продължават по план. Преработеният вариант на “Le Grand 
Macabre” се играе през следващата година в Париж. Представленията се състоят на: 5, 9, 11 и 13 
февруари191. Живо изпълнение на творбата във френската столица е записано и издадено като студиен 
запис от компанията „Сони”. Студийната продукция, която е издадена през 1999, се оказва изключително 
успешна. За това свидетелства номинацията й в категорията най-добър оперен запис на наградите 
„Грами”192. Премиерата на “Le Grand Macabre” в Дания се осъществява от Кралската опера на Дания през 

                                                      
186 Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, s. v. “Ligeti, György (Sandor)”; John Rockwell, “Ligeti and Stockhausen Have 
Premiers of Operas,” New York Times, March 29, 1981, http://www.nytimes.com/1981/03/29/arts/ligeti-and-stockhausen-have-premires-of-
operas.html. 
187 Събитието се състои в „Лондон колизеум”. Диригент е един от най-честите интерпретатори на операта до този момент – Елгар Хоуарт. 
Режисьор е Илайджа Мошински (Elijah Moshinsky, 1946 - ). Сценограф е Тимъти О’Браян (Timothy O'Brien). Осветлението е дело на Ник 
Челтън (Nick Chelton). Ролята на Принц Го-го за пореден път е поверена на Кевин Смит. В ролята на Некроцар влиза Джефри Чард. Името 
на певеца беше споменато във връзка с превъплъщението му в ролята на Корегос, на световната премиера на „Пънч и Джуди” от Бъртуистъл 
(1968). Останалите персонажи в реализацията на “Le Grand Macabre” се изпълняват от: Пит - Родерик Кийтинг (Roderic Keating), Амандо - 
Джийн Ригби (Jean Rigby), Аманда - Пенелопе Маккей (Penelope Mackay), Мескалина - Ан Хауърд (Ann Howard), Астрадаморс - Денис Уикс 
(Dennis Wicks), Венера, Гепопо - Мерилин Хил Смит (Marilyn Hill Smith, 1952 - ) и др. George Henry Hubert, ed., Opera , vol. 34, issues 1-6 
(London: Rolls House Pub. Co., 1983), 211; Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, s. v. “Ligeti, György (Sandor)”. 
188 Изявява се „Орф симфоние оркестър”. Диригент е Елгар Хоуарт. Участват и хоровите състави: „Орф хор”, „Арнолд Шьонберг хор” (с 
хормайстор Ервин Ортнер) и „Ди Гумполдскирхнер шпатцен” (“Die Gumpoldskirchner Spatzen”, с хормайстор Елизабет Зийглер (Elisabeth 
Ziegler). В солистичния състав са включени певци от премиерата на операта в Хамбург. Това са: Петер Хаге (Пит), Оливе Фридрикс 
(Амандо), Дийтър Велер (Некроцар), Уде Крекоу (Астрадаморс). В ролята на Принц Го-го влиза един от най-честите интерпретатори на този 
персонаж – Кевин Смит. Останалите действащи лица са представени от: Аманда - Пенелопе Уолмсли-Кларк (Penelope Walmsley-Clark, 1949 
- ), Мескалина - Криста Пульман-Рихтер (Christa Puhlmann-Richter), Венера, Гепопо - Ейриън Дейвис (Eirian Davies, 1954 - ), а така също 
Херберт Прикопа (Herbert Prikopa) и Ернст Леополд Щрахвиц (Ernst Leopold Strachwitz) в ролите на Белия и Черен министър. Операта е 
изпълнена на немски език. György Ligeti, Le Grand Macabre: Oper in zwei Akten (Mainz: Schott Wergo Music Media GmbH, WER 6170-2, 1991, 
Compact Disc); Edwards, “Tradition and the Endless Now: A Study of György Ligeti's “Le Grand Macabre,” 41, 303. 
189 Heidi Waleson, “Keeping Score,” Billboard, December 2, 1995, 39. 
190 Диригент е Салонен. Режисьор е Питър Селърс (Peter Sellars, 1957 - ). Сценограф е Джордж Тсипин (George Tsypin, 1954 - ). Костюмите 
са дело на Дуня Рамикова (Dunya Ramicova). В главната роля влиза Уилард Уайт (Willard White, 1946 - ). Сред изпълнителите са: Пит - 
Греъм Кларк, Амандо - Шарлоте Хелекант, Аманда - Лаура Клейкомб (Laura Claycomb, 1968 - ), Мескалина - Ярд ван Нес (Jard van Nes, 
1948 - ), Астрадаморс - Фроде Олсен, Венера, Гепопо - Сибиле Илерт (Sibylle Ehlert), Бял министър - Стивън Коул (Steven Cole), Черен 
министър - Ричард Суарт (Richard Suart), Принц Го-го - Дерек Лий Раджин (Derek Lee Ragin) и др. Енциклопедично издание на Гроув, 
посветено на оперни певци, изтъква силното актьорско въздействие на Уилард Уайт и неговите вокални качества. Същият източник 
определя Греъм Кларк като великолепен актьор с въздействащ глас и изключително ясна дикция. „Лос Анджелис Таймс” окачествява 
операта като шедьовър на гротеската. Източникът дава изключително ласкава оценка за сценичната реализация на Селърс и Пека, но 
отбелязва, че постановката им предизвиква скандал. Този скандал обаче не е породен от дръзкия сюжет на творбата, нито дори от 
прекомерния еротизъм в режисурата на Селърс, а от друг интерпретаторски подход на режисьора. Полемиката се инициира от австрийската 
преса. Негативните критики обвиняват Селърс в неумение да пресъздаде хумора на либретото. Те обсъждат неподходящото начало на 
оперния спектакъл, в който се представя надвиснала опасност, под формата на огромно димящо кълбо в средата на сцената. Така също, на 
критика са подложени и изображенията на разруха, които съпътстват цялата постановка. Самата реакция на Лигети (според източника) 
също е противоречива. Композиторът първоначално обявява, че е удовлетворен от интерпретацията, но по-късно се обръща против нея, като 
дори заплашва да инициира съдебно дело. George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 48, issues 1-6 (London: Rolls House Pub. Co., 1997), 189; 
George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 50, issues 7-12 (London: Rolls House Pub. Co., 1999), 1433; Mervyn Cooke, ed., The Cambridge Companion 
to Twentieth Century Opera (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 178; Ligeti, Le Grand Macabre, full score / Partitur, title page; Sadie 
and Macy, The Grove Book of Opera Singers, 90, 535; Mark Swed, “Yes, Truly Macabre: Sellars and Salonen's daring version of 'Le Grand Macabre' 
is the talk of Salzburg,” Los Angeles Times, August 15, 1997, http://articles.latimes.com/1997/aug/15/entertainment/ca-22541. 
191 Постановката се състои в „Театър дьо Шатле” (Théâtre du Châtelet). Операта е изпълнена от същия изпълнителски състав. George Henry 
Hubert, ed., Opera, vol. 49, issues 1-6 (London: Rolls House Pub. Co., 1998), 67. 
192 György Ligeti, Le Grand Macabre: Opera in Two Acts (Sony Classical, S2K 62312, 1999, compact disc); Boyden, The Rough Guide to Opera, 
573-574; “Complete Nominations in Classical Music for 42nd Annual Grammys,” Billboard, January 22, 2000, 51. 
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2001 година193. Дебютът на произведението в „Комише опер” (Берлин) се състои на 22 юни 2003194. На 
18-19 октомври 2003 в лондонския „Барбикан сентър” е организиран уикенд, посветен на творчеството 
на Лигети. Мероприятието е в чест на осемдесетата годишнина на композитора. “Le Grand Macabre” е 
представена в рамките на това начинание, в изпълнение на Симфоничния оркестър на Би Би Си и „Би Би 
Си сингърс”. Събитието се състои на 19 октомври195. Сценичната премиера на произведението в САЩ се 
осъществява от „Сан Франциско опера”, на 29 октомври 2004196. През 2009 година Кралският театър „Ла 
Моне”, Оперният театър на Рим, Английската национална опера и „Гран театро дел Лицео” се 
обединяват в мащабна съвместна продукция на “Le Grand Macabre”. Предвиждано е творбата да бъде 
поставена последователно в: Брюксел, Рим, Сидни, Лондон и Барселона197. Спектаклите стартират в „Ла 
Моне”. Изнасят се общо девет представления в периода 24 март – 5 април 2009. Изпълнението е на 
Симфоничния оркестър и хор на „Ла Моне”. Според Френсис Карлин цялостната сценична реализация 

                                                      
193 Изпълнява се преработеният вариант на творбата. Диригент е Михаел Шьонвандт (Michael Schønwandt). Режисьор е Каспър Холтeн 
(Kasper (Bech) Holten). Сценограф е Стефан Арфинг (Steffen Aarfing). Сред действащите лица са: Пит - Бент-Ола Моргни (Bengt-Ola Morgny, 
1959 - ), Амандо - Хане Фишър (Hanne Fisher, 1966 - ), Аманда - Дийна Май-Май (Djina Mai-Mai), Некроцар - Стен Бюриел (Sten Byriel), 
Мескалина - Сусане Ресмарк (Susanne Resmark), Астрадаморс - Йенс Бруно Хансен (Jens Bruno Hansen, 1960 - ), Бял министър - Оле 
Хедегард (Ole Hedegaard), Черен министър - Йорген Оле Бьорх (Jørgen Ole Børch), Принц Го-го - Мариане Рархолм (Marianne Rarholm) и 
др. Според статия, поместена на официалната страница на Кралската опера на Дания, сценографията на Арфинг е повлияна от комиксите и 
внушава идеята за разруха. George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 59, issues 8-12 (London: Rolls House Pub. Co., 2008), 997; “Ligeti’s surrealistic 
and humorous story of death angst, joie de vivre and destruction is back under the critically acclaimed stage direction of Kasper Holten,” 
http://kglteater.dk/whats-on/performances/saeson-2013-2014/opera/le-grand-macabre. 
194 Диригент е Матиас Форемни (Matthias Foremny). Режисьор е Бари Коски (Barrie Kosky). Сценограф е Питър Кориган (Peter Corrigan). 
Бент-Ола Моргни се превъплъщава в персонажа на Белия министър. Сред останалите солисти са: Пит - Браян Галъфърд (Brian Galliford), 
Амандо - Елизабет Щарцингер (Elisabeth Starzinger), Аманда - Валентина Фаркас (Valentina Farcas), Некроцар - Мартин Винклер (Martin 
Winkler), Мескалина - Михаела Лукас (Michaela Lucas), Астрадаморс - Йенс Ларсен (Jens Larsen), Венера, Гепопо - Аки Амо (Akie Amou), 
Черен министър - Херман Валéн (Herman Wallén), Принц Го-го - Матиас Кох (Matthias Koch) и др. Според Питър Уелинг творбата е 
посрещната с бурни овации от берлинската публика. Същият източник изтъква и отличните певчески качества на солистите. Peter Uehling, 
“Abfall für alle,” Berliner Zeitung, Juni 24, 2003, http://www.berliner-zeitung.de/archiv/gyoergy-ligetis--le-grand-macabre--wurde-an-der-komischen-
oper-von-barry-kosky-inszeniert-abfall-fuer-alle,10810590,10095572.html. 
195 Диригент е Александър Румпф (Alexander Rumpf). Режисьор е Джъстин Уей (Justin Way). Изявяват се трима певци, които бяха споменати 
сред участниците в постановките на Салонен и Селърс – Греъм Кларк (Пит), Уилард Уайт (Некроцар), и Стивън Коул (Бял министър). В 
тази реализация те влизат в същите роли. Хане Фишър, позната от постановките на творбата в Кралската опера на Дания, отново се 
превъплъщава в персонажа на Амандо. Очевидно постановчиците на лондонската продукция разчитат на изпълнители, които вече имат 
натрупан опит в интерпретацията на произведението. Сред останалите солисти са: Аманда - Йоханете Зомър (Johannette Zomer), Мескалина 
- Хилари Съмърс (Hilary Summers), Астрадаморс - Дарио Зюс (Dario Süß), Венера, Гепопо - Каролин Щайн (Caroline Stein), Черен министър 
- Франс Физелиър (Frans Fisеlier), Принц Го-го - Дейвид Уолкър (David Walker) и др. Андрю Клементс окачествява творбата като 
„шедьовър”. Източникът определя солистичния колектив като „първокласен”, изтъквайки водещото присъствие на Греъм Кларк. Клементс 
обаче се изказва негативно за озвучаването – гласовете на изпълнителите са били неестествено усилени, нещо, което според него не 
съответства на общия характер на творбата. Енциклопедично издание за опера се отнася критично към режисьорския подход на Уей, 
прибягвайки до определението „незряла полупостановка”, в която липсва въображение, a изпълнението (под палката на Румпф) се 
окачествява като „недодялано”. George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 55, issues 1-6 (London: Rolls House Pub. Co., 2004), 88; Andrew Clements, 
“Ligeti at 80,” The Guardian, October 21, 2003, http://www.guardian.co.uk/music/2003/oct/21/classicalmusicandopera. 
196 Изпълнява се преработеният вариант на операта. Михаел Бодер (Michael Boder) е трябвало да дирижира всички представления на 
творбата. Той обаче успява да се представи само в първата постановка (на 29 октомври). След това се налага да бъде заместен от 
Александър Румпф. Режисурата и сценографията е заимствана от реализацията на творбата от Кралската опера на Дания (2001). Режисьор е 
Каспър Холтен, а сценограф – Стефан Арфинг. В ролите на Некроцар и Пит влизат едни от най-честите изпълнители на тези персонажи – 
Уилард Уайт и Греъм Кларк. Сусане Ресмарк изпълнява ролята на Мескалина. Каролин Щайн се превъплъщава в персонажите на Венера и 
Гепопо. Сред останалите изпълнители са: Амандо - Сара Фулгони (Sara Fulgoni), Аманда - Ан-Софи Дюпрел (Ann-Sophie Duprels), 
Астрадаморс - Клайв Бейли (Clive Bayley), Бял министър - Джон Дайкърс (John Duykers, 1941 - ), Черен министър - Джошуа Блум (Joshua 
Bloom), Принц Го-го - Джералд Томпсън (Gerald Thompson) и др. Майкъл Макдона открито критикува режисурата и сценографията на 
постановката. Според него липсва съответствие между музика и визуални ефекти. Възприятието на музиката се е затруднявало от гледката 
на ъгловат декор. Макдона дава ласкава оценка единствено за изпълнителите – солистите дават най-доброто, на което са способни. Марк 
Албъргър също изтъква първокласното изпълнение на певците. Същият автор изказва мнението, че сценографията на Арфинг е повлияна от 
комиксите. Подобна асоциация прави и Харви Стаймън. Според източника употребата на ярки цветове и на спускащи се „балони”, в които 
се изписват мислите на действащите лица, и не на последно място поставянето на персонажите в рамка, за да се подчертае даден аспект от 
драматичното действие, силно наподобяват начина на изграждане на комиксите. George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 55, issues 1-6, 498; 
Michael McDonagh, “Death, Destruction, and San Francisco,” 21st Century Music, December, 2004, 4; Mark Alburger, “Death and Sex,” 21st Century 
Music, November, 2004, 7; Harvey Steiman, “Seen and Heard International Opera Review,” http://www.musicweb-
international.com/SandH/2004/May-Aug04/ligeti1811.htm. 
197 Представя се преработеният вариант на операта на английски, със субтитри на съответните езици. Концепцията на постановките е дело 
на „Ла Фура делс Баус” (La Fura dels Baus. Театрална трупа от Каталония, която се сформира през 1979. Трупата се ръководи от шест 
артистични директора, които работят съвместно или поотделно, като всяка от техните постановки се представя под името „Ла Фура делс 
Баус”). Режисьори са Алекс Олé (един от шестимата артистични директора на „Ла Фура делс Баус”, Alex Ollé, Барселона, 1960 - ) и 
Валентина Караско (чиято творческа дейност включва редица проекти с театралната трупа, Valentina Carrasco). Сценограф е Алфонс 
Флорес (Alfons Flores). Дизайнер на костюмите е Люк Кастелс (Lluc Castells, Кардедеу, 1975 - ). Видеото е дело на Франк Алеу (Franc Aleu, 
Барселона, 1966 - ), а осветлението – на Петер ван Пре (Peter van Praet). Opera 2009: annuario EDT/CIDIM dell'opera lirica in Italia (Torino: 
EDT srl, 2009), 231; Rodgers Eamonn, ed., Encyclopedia of Contemporary Spanish Culture (London and New York: Routledge, 1999), s. vv. “Fura 
dels Baus, La”; Rupert Christiansen, “Le Grand Macabre: ENO opera staged by fiery Catalans La Fura dels Baus,” The Telegraph, September 17, 
2009, http://www.telegraph.co.uk/journalists/rupert-christiansen/6202565/Le-Grand-Macabre-ENO-opera-staged-by-fiery-Catalans-La-Fura-dels-
Baus.html. 
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отразява съвършено музиката на произведението198. Същата година “Le Grand Macabre” е претворена, 
както е планирано, и от Оперния театър на Рим. Осъществяват се пет представления, които започват на 
18 юни. Изявява се оркестърът и хорът на Оперния театър на Рим199. Имах възможността да се запозная с 
откъси от постановки на творбата в Брюксел и Рим. Сценичните ефекти отразяваха точно драматичното 
внушение, постигнато чрез музикалната реализация. Изпълнението на солистите се характеризираше с 
певческо и актьорско майсторство. Постановката на “Le Grand Macabre” (дело на Кралския театър „Ла 
Моне”, Оперния театър на Рим, Английската национална опера и „Гран театро дел лицео”) открива и 
сезона на Английската национална опера през 2009. Спектаклите стартират на 17 септември, на сцената 
на „Лондон Колизеум”200. Имах възможността да се запозная с откъс от представление на 
произведението в Английската национална опера. В този фрагмент музикалното изпълнение беше 
отлично, докато цялостната постановка следваше точно концепцията от реализациите на творбата в 
Брюксел и Рим. Съвместната продукция на “Le Grand Macabre” е представена и в рамките на форума 
„Аделейд фестивал ъв артс”, Австралия, в периода 26 февруари – 4 март 2010. Изпълнението е на 
Симфоничния оркестър на Аделаида и „Стейт опера коръс”201. “Le Grand Macabre” се радва на сценични 

                                                      
198 Диригент е Лео Хюсеин. И в тези сценични реализации участват певци с установен опит в интерпретацията на “Le Grand Macabre”. 
Фроде Олсен се превъплъщава в персонажа Астрадаморс. Ролята на Черния министър е поверена на Мартин Винклер. В ролята на Аманда 
влиза Илзе Ийренс (Ilse Eerens), която завършва оперно пеене при Ярд ван Нес. Останалите персонажи са представени от: Пит - Крис Мерит 
(Chris Merritt) и Александър Кравец (Alexandre Kravetz), Амандо - Франсис Борн (Frances Bourne), Некроцар - Вернер ван Мехелен (Werner 
van Mechelen) и Павло Хунка (Pavlo Hunka), Мескалина - Нин Лян (Ning Liang), Венера, Гепопо - Барбара Хенигън (Barbara Hannigan), Бял 
министър - Еберхард Лоренц (Eberhard Francesco Lorenz), Принц Го-го - Браян Асауа (Brian Asawa), както и др. Фр. Карлин изтъква 
майсторското изпълнение на певците, хоровия ансамбъл и оркестъра, акуратно водени от Лео Хюсеин. Сред солистите източникът оценява 
най-високо блестящото изпълнение на Барбара Хенигън. Интересна е и сценографията на операта. Центърът на подиума е зает от огромна 
фигура на гола жена, която е създадена по модел на реално съществуващата оперна певица Клаудия Шнайдер (Claudia Schneider). 
Сценичната реализация се осъществява вътре и извън този обект, като за целта постановчиците поставят специални отверстия. Върху 
фигурата, която се управлява дистанционно, се прожектират различни образи, изцяло променящи облика й, и внушаващи различни 
настроения и асоциации. Според Олé фигурата не е просто механично съоръжение, а метафора на основната идея в операта на Лигети. 
Eдинствено страхът от смъртта е голям. Животът е гигантска шега, която би оцеляла при всеки катаклизъм. Според Валентина Караско 
смъртта притежава физически измерения, тъй като това, което умира, е физическото тяло. Може би поради това съждение, цялостната 
постановка се фокусира около човешкото тяло, концепция, която се отразява дори в костюмите на действащите лица, изобразяващи 
елементи от човешката анатомия. Така например костюмът на Некроцар напомня сивото вещество в мозъка (откъдето реално произлиза и 
страхът от смъртта). Костюмите на Аманда и Амандо изобразяват човешката мускулатура, тези на министрите - кръвоносната система и т. 
н. Francis Carlin, “Le grand macabre, La Monnaie, Brussels,” The Financial Times, March 26, 2009, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/62d1c50c-1a23-
11de-9f91-0000779fd2ac.html#axzz2xSZKTy35; William R. Braun, “Ligeti: Le Grand Macabre,” Opera News, December, 2012, 
http://www.operanews.com/Opera_News_Magazine/2012/12/Recordings/LIGETI__Le_Grand_Macabre.html; Patrick McDonald, “Meet the Real Star 
of Le grand Macabre, centerpiece of Adelaide Festival,” The Advertiser, October 23, 2009, http://www.adelaidenow.com.au/entertainment/meet-the-
real-star-of-le-grand-macabre-centrepiece-of-adelaide-festival/story-fn489cz4-1225821190805. 
199 Следващите постановки са на: 19, 20, 21, 23 юни 2009. Диригент е Золтан Песко. Ролята на Некроцар е поверена на Уилард Уайт. В две 
от представленията протагонистът се изпълнява от Роберто Абонданца (Roberto Abbondanza). Венера и Гепопо се представят от Каролин 
Щайн. Ани Ваврил (Annie Vavrille) влиза в ролята на Амандо. Астрадаморс се изпълнява от Никълъс Ишъруд (Nicholas Isherwood). 
Останалият солистичен състав е сходен с този от представленията в „Ла Моне”: Крис Мерит (Пит), Илзе Ийренс (Аманда), Нин Лян 
(Мескалина), Ебърхард Лоренц (Бял министър), Мартин Винклер (Черен министър) и Браян Асауа (Принц Го-го). Джузепе Пенизи дава 
висока оценка за музикалното изпълнение. Той обаче отбелязва, че постановката на “Le Grand Macabre” достига от Брюксел до Рим със 
скандална репутация. Според източника представленията в „Ла Моне” са били посрещнати радушно, но не липсват и критики, предимно в 
„Ню Йорк Таймс”, относно прекомерната еротика на сцената. Ръководството на Оперния театър на Рим изрично обявява, че 
представленията са само за възрастни. Пенизи добавя, че по време на началните постановки, част от италианската публика реагира 
неодобрително при проявите на откровена сексуалност (особено във Втората сцена). Въпреки това, според източника, като цяло зрителите 
не остават твърде шокирани от сценичната реализация на операта. Цит. по: Giuseppe Pennisi, “György Ligéti: Le Grand Macabre,” 
http://www.operatoday.com/content/2009/06/ligetis_le_gran.php; Opera 2009: annuario EDT/CIDIM dell'opera lirica in Italia, 231. 
200 Следват постановки на 22, 25 септември, както и на: 1, 3, 9 октомври 2009. Диригент е Балдур Брьониман (Baldur Brönnimann). Изявяват 
се някои певци, които присъстват в изпълнителския състав на продукцията в „Ла Моне” – Павло Хунка (Некроцар), Франсис Борн (Амандо) 
и Фроде Олсен (Астрадаморс). Останалият солистичен състав включва: Пит - Волфганг Аблингър-Шпераке (Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, 
1967 - ), Аманда - Ребека Ботоне (Rebecca Bottone), Мескалина - Сюзан Бикли (Susan Bickley, 1955 - ), Венера, Гепопо - Сузана Андершон 
(Susanna Andersson), Бял министър - Даниел Норман (Daniel Norman), Черен министър - Саймън Батърис (Simon Butteriss), Принц Го-го - 
Андрю Уотс (Andrew Watts, 1962 - ) и др. Преобладаваща част от отзивите в пресата съдържат положителни оценки за музикалното 
изпълнение на операта. Разбира се, не липсват и някои отрицателни изказвания, най-вече по отношение на дръзката режисура и 
сценография, характеризиращи се, както беше отбелязано, с прекомерна сексуална излиятелност. George Henry Hubert, ed., Opera, vol. 60, 
issues 1-6 (London: Rolls House Pub. Co., 2009), 753; Rupert Christiansen, “Le Grand Macabre: ENO opera staged by fiery Catalans La Fura dels 
Baus,” The Telegraph, September 17, 2009, http://www.telegraph.co.uk/journalists/rupert-christiansen/6202565/Le-Grand-Macabre-ENO-opera-
staged-by-fiery-Catalans-La-Fura-dels-Baus.html; “Humour and horror – Ligeti’s Le Grand Macabre at ENO, London,” Opera Today, September 20, 
2009, http://www.operatoday.com/content/2009/09/humour_and_horr.php; “Le grand macabre, English National Opera, 9 October 2009,” 
http://boulezian.blogspot.com/2009/10/le-grand-macabre-english-national-opera.html; Mark Ronan, “Le Grand Macabre, ENO, English National 
Opera, September 2009,” http://www.markronan.com/2009/09/le-grand-macabre-english-national-opera-september-2009/. 
201 (Adelaide Festival of Arts). Постановките се осъществяват във „Фестивал тиътър” (Festival Theatre) на 26, 28 февруари, както и на 3, 4 март 
2010. Диригент е Робърт Осар (Robert Houssart). Родерик Ърл (Roderick Michael Earle, 1952 - ) влиза в ролята на Некроцар. Преобладаваща 
част от солистите са певци от досегашните съвместни постановки на творбата: Крис Мерит (Пит), Ани Ваврил (Амандо), Илзе Ийренс 
(Аманда), Нин Лян (Мескалина), Фроде Олсен (Астрадаморс), Сузана Андершон (Венера, Гепопо) и Браян Асауа (Принц Го-го). Изявяват се 
и други певци, сред които австралийците Адам Гудбърн (Adam Goodburn, Бял министър) и Кристофър Тонкин (Christopher Tonkin, Черен 
министър). Редица източници публикуват положителни отзиви за режисьорската концепция, а така също и за изпълнението на солистите, 
оркестъра и хоровия ансамбъл. Разбира се, не липсват и някои препоръки към солистите, например нуждата от по-добър синхрон между 
Мерит, Олсен и Ърл, и др. под. Като цяло обаче аудиторията приема значително по-радушно дръзката режисура и сценография на Олé и 
Караско, в сравнение с публиката от предходните им постановки (на оперното произведение), като онези в Рим и Лондон. Peter McCallum, 
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реализации и от други постановъчни и изпълнителски колективи. Три представления на произведението 
се осъществяват в „Ейвъри фишър хол”, Ню Йорк, в периода 27–29 май 2010. Изявяват се „Ню Йорк 
Филхармоник” и „Ню Йорк коръл артистс”. Постановките са премиерни за града и се посрещат с огромен 
успех от публиката, в която преобладава младежка аудитория202. В периода 29 март – 8 април 2011 се 
състои премиерата на “Le Grand Macabre” в Аржентина. Събитието е осъществено в нова съвместна 
продукция на Кралския театър „Ла Моне”, Оперния театър на Рим, Английската национална опера и 
„Гран театро дел лицео”. Изпълнява се аранжимент на творбата за две пиана, челеста, орган, синтезатор 
и ударни инструменти203. Поредните спектакли от съвместната продукция на “Le Grand Macabre” се 
осъществяват в периода 19 ноември – 1 декември 2011 в Барселона. Изпълнението е на Симфоничния 
оркестър и хор към „Гран театро дел лицео”. Постановката е филмирана и издадена на дивиди204. 
Междувременно произведението продължава да бъде обект на интерес и за други постановъчни и 
изпълнителски колективи. “Le Grand Macabre” е представена от Държавния театър на Майнц в периода 
17 март – 13 май 2012. Постановките са премиерни за града. Изпълнението е на Държавния 
филхармоничен оркестър на Майнц и хора на Държавния театър205. Творбата е представена в „Нойе опер 
Вийн”, в периода 2–7 октомври 2012. Изпълнението е на „Амадеус ансамбъл Вийн” и „Вийнер 

                                                                                                                                                                      
“Adelaide Festival, February 26 Until Thursday,” http://www.smh.com.au/news/entertainment/arts/arts-reviews/le-grand-
macabre/2010/03/01/1267291837244.html; “The End is Extremely Nigh! Death Awaits! Witnessing György Ligeti’s Opera Grand Macabre is Like 
Walking into the Hellish Scenes of Pieter Breughel’s Painting The Triumph of Death (C1562), the Inspiration for This Opera’s Story,” Real Time, 
April-May, 2010, http://www.realtimearts.net/article/issue96/9803. 
202 Диригент е музикалният директор на оркестъра – Алън Гилбърт (Alan Gilbert). Режисьор и сценограф е Дъглас Фич (Doug (Douglas) 
Fitch). Дизайнер на сценичните костюми е Катрин Зюбър (Catherine Zuber). Ролите са поверени на: Пит - Марк Шауолтър (Mark Schowalter), 
Амандо - Рене Тейтъм (Renée Tatum), Аманда - Дженифър Блек (Jennifer Black), Некроцар - Ерик Оуенс (Eric Owens), Мескалина - Мелиса 
Паркс (Melissa Parks), Астрадаморс - Уилбър Поли (Wilbur Pauley). Венера е представена от Кийра Дафи (Kiera Duffy) и Одри Елизабет Луна 
(Audrey Elizabeth Luna). Кийра Дафи участва в постановката на операта само като актьор. Поради настинка на Дафи, вокалната партия на 
Венера се изпълнява от Одри Елизабет Луна, чийто глас звучи извън сцената. Белият министър се изпълнява от Питър Тентсиц (Peter 
Tantsits), Черният министър - от Джошуа Блум, Принц Го-го - от Антъни Рот Костанзо (Anthony Roth Costanzo), а Гепопо – от Барбара 
Хенигън. В отзив от постановките, поместен в „Ню Йорк Таймс”, Антъни Томасини изтъква отличните професионални качества на 
изпълнителския състав и на целия постановъчен екип. Същият източник оценява високо находчивия начин, по който се въвличат и 
визуалните ефекти в постановката. Дъглас Фич използва специалeн екран, на който се прожектират различни изображения. Екранът е с 
кръгла форма и е поставен в средата на сцената, над нивото на певците. Според Томасини това е и най-въздействащият сценичен ефект в 
реализацията на операта в Ню Йорк. По мое мнение този екран визуално напомня вече споменатото кълбо от сценографията на “Le Grand 
Macabre” в постановките на Селърс. Anthony Tomassini, “The Philharmonic’s Challenge: Merely the End of the World,” New York Times, May 28, 
2010, http://www.nytimes.com/2010/05/29/arts/music/29macabre.html?_r=0. 
203 Постановките се състоят в „Театро Колон”, Буенос Айрес. Продукцията е представена като открита репетиция и е със свободен вход. 
Диригент е Балдур Брьониман. Изпълнителският състав се състои предимно от певци с опит в постановките на съвместната продукция: 
Крис Мерит (Пит), Франсис Борн (Амандо), Илзе Ийренс (Аманда), Родерик Ърл (Некроцар), Нин Лян (Мескалина), Сузана Андершон 
(Венера, Гепопо) и Браян Асауа (Принц Го-го). Уилбър Поли влиза в ролята на Астрадаморс. Както беше споменато, певецът изпълнява 
същата роля в постановките на творбата в „Ейвъри Фишър Хол”. В аржентинската реализация се изявяват и местни певци, сред които: 
Сесилия Лайсека (Cecilia Layseca), която (наред с Ийренс) изпълнява ролята на Аманда, Густаво де Хенаро (Gustavo De Gennaro, Бял 
министър) и Хавиер Галáн (Javier Galán, Черен министър). Джонатан Спенсър Джоунс се изказва положително за аранжимента на творбата. 
Той оценява високо и изпълнението, което се отличава с добър звуков баланс между музикалните инструменти и певците, а Брьониман, 
добър познавач на произведението, предлага на аржентинската аудитория изискан спектакъл. Jonathan Spencer Jones, “A Grand Macabre 
“Premiere” in a Troubled Colón,” http://www.seenandheard-international.com/2011/04/12/a-grand-macabre-%E2%80%9Cpremiere%E2%80%9D-in-
a-troubled-colon-ligetis-opera-in-buenos-aires/. 
204 Спектаклите се осъществяват на: 19, 22, 25, 28 ноември, както и на 1 декември 2011. Диригент е Михаел Бодер. Постановчиците за 
пореден път се доверяват предимно на солисти с утвърден опит в сценичната концепция на Олé и Караско: Крис Мерит (Пит), Вернер ван 
Мехелен (Некроцар), Нин Лян (Мескалина), Фроде Олсен (Астрадаморс), Барбара Хенигън (Венера, Гепопо), Саймън Батърис (Черен 
министър) и Браян Асауа (Принц Го-го). Не липсват и испански певци: Инес Мораледа (Inés Moraleda, Амандо), Ана Пуче (Ana Puche, 
Аманда) и Франциско Вас (Francisco Vas, Бял министър). Редица източници изтъкват майсторското изпълнение на оркестъра и солистите, 
умело водени от Михаел Бодер. Особено ласкави са отзивите за изпълнението на Барбара Хенигън, която с лекота изпълнява трудните 
вокални партии на Венера и Гепопо. Не липсват, разбира се, и някои забележки. Така например английският текст не е бил достатъчно 
разбираем, поради наличието на испански певци. От Мехелен, Лян и Олсен е имало какво още да се очаква при интерпретацията на техните 
персонажи, както и други подобни напътствия. Като цяло обаче тази сценична реализация се приема положително от оперната аудитория. 
Уилям Браун дори изказва мнението, че съвместната постановка на “Le Grand Macabre”, под режисурата на Олé и Караско, си спечелва 
достойно място в световните оперни театри, за което свидетелстват и многобройните й представления в различни държави. На диска 
(дивиди) са представени субтитри на италиански, немски, френски, испански, каталонски и корейски. Това е и първият комерсиален 
видеозапис на операта. За безспорните качествата на филмираната продукция свидетелства и присъдената й награда „Ла реверанс” (“La 
Révérence”) от престижното френско списание „Л’аван-сен опера” (“L’ Avant-Scène Opéra”). William R. Braun, “Ligeti: Le Grand Macabre,” 
Opera News, December, 2012, http://www.operanews.com/Opera_News_Magazine/2012/12/Recordings/LIGETI__Le_Grand_Macabre.html; Keris 
Nine, “Ligeti – Le Grand Macabre,” Opera Journal, September 10, 2012, http://operajournal.blogspot.com/2012/09/ligeti-le-grand-macabre.html; José 
Mª Irurzun, “Macabre, Absurd: La Fura Dels Baus & Ligeti,” http://www.seenandheard-
international.com/2011/11/26/le_grand_macabre_fura_dels_baus_liceau_jmirurzun_jensflaurson/; György Ligeti, Le Grand Macabre (Halle: Arthaus 
Musik, 101 643, 2011, DVD). 
205 Диригент е Херман Боймер (Hermann Bäumer). Режисьор е Лоренцо Фиорони (Lorenzo Fioroni). Сценограф е Паул Цолър (Paul Zoller). 
Костюмите са дело на Катарина Гаулт (Katharina Gault). В ролите влизат: Пит - Алекзандър Шпиман (Alexander Spemann), Амандо - 
Патриша Роуч (Patricia Roach), Аманда - Татяна Шаралгина (Tatjana Charalgina), Некроцар - Щефан Щол (Stefan Stoll), Мескалина - Саня 
Анастасия (Sanja Anastasia), Астрадаморс - Ханс-Ото Вайс (Hans-Otto Weiß), Венера, Гепопо - Хайън Лий (Hyon Lee), Бял министър - Юрген 
Руст (Jürgen Rust), Черен министър - Патрик Побешин (Patrick Pobeschin), Принц Го-го - Вида Микневисиуте (Vida Mikneviciute) и др. 
“Staatstheater Mainz: Ligeti: Le grand macabre,” http://theoperacritic.com/scheduledetails.php?schedule=mnzlegran0312. 
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Камерхор”206. На 21 април 2013 „Комише опер” възражда постановката на “Le Grand Macabre” от 2003 
(на същия оперен театър)207. Междувременно интересът към съвместната продукция на “Le Grand 
Macabre” (дело на Кралския театър „Ла Моне”, Оперния театър на Рим, Английската национална опера и 
„Гран театро дел лицео”) не стихва. Постановките им достигат и до Норвегия, където произведението 
дебютира през 2013208. Очевидно въпреки отрицателните отзиви, с които е посрещната на своята 
световна премиера, “Le Grand Macabre” постепенно се установява трайно в репертоара на световните 
оперни театри. Произведението се радва на многобройни сценични интерпретации от самото си 
създаване до наши дни. Установяват се постановъчни колективи и изпълнители с доказан успех в 
интерпретацията на творбата. От реализациите на произведението, на най-много представления се радва 
съвместната продукция на Кралския театър „Ла Моне”, Оперния театър на Рим, Английската национална 
опера и „Гран театро дел лицео”. 

Заключение 
От всички разгледани дотук образци може да се направи изводът, че в оперния жанр на Западна 

Европа и САЩ през втората половина на ХХ век се наблюдава интерес към полифонията и 
приложението на полифонични похвати. Друг отличителен белег за оперния жанр през указания период 
е, че навлезлите по-рано композиционни методи и системи като атоналност и додекафония, се 
разпространяват извън Австрия, като техните принципи започват да се прилагат в музикалната тъкан на 
оперни произведения от други западноевропейски държави. Типично за подхода към полифонията в 
опери, създадени през втората половина на ХХ век, е стремежът към експеримент, към търсене на 
новаторски подходи при третирането на полифоничните принципи. Този стремеж кристализира в 
уникални композиционни методи като микрополифония, продължава се установената през първата 
половина на ХХ век практика полифоничните принципи да се поставят в нов, атонален музикален 
контекст и т. н. Богатата ерудиция и забележителен интелект на някои от разгледаните в настоящата 
разработка композитори води до все по-тясното обвързване на полифоничните построения с явления, 
които не принадлежат към сферата на музиката, а се отнасят към изобразителното изкуство. В този 
смисъл се очертава тенденция, при която партитурният лист и изобразените върху него полифонични 
похвати сами по себе си се превръщат в картина, съграждайки невидим мост между полифонията и 
изобразителното изкуство. Безспорно е, че новите подходи към полифоничните принципи, приложени в 
опери, създадени през втората половина на ХХ век, са плодотворни. Те очевидно предизвикват и 
интереса на оперната публика. За това свидетелстват множеството сценични реализации, концертни 
изпълнения, аудиозаписи, видеозаписи, телевизионни излъчвания и пр. на разглежданите оперни творби. 
Ето защо може да се предположи, че търсенията в сферата на полифонията не са изчерпани и тези 
процеси все още не са приключили. Те са изключително благотворни за развитието на оперния жанр и 
вероятно ще продължат да бъдат нестихващ ресурс за неговото обновяване. 

 

                                                      
206 (Amadeus Ensemble Wien). (Wiener Kammerchor). Режисьор е Карлос Вагнер (Carlos Wagner). Сценограф е Андреа Коци (Andrea Cozzi). 
Костюмите са изработени от Кристоф Кремер (Christof Cremer). В персонажа на Пит се превъплъщава Браян Галъфърд. Никълъс Ишъруд 
изпълнява ролята на Астрадаморс. В останалите роли влизат: Амандо - Ана Манске (Anna Manske), Аманда - Юлия Баниай (Júlia Bányai), 
Некроцар - Мартин Ахрайнър (Martin Achrainer), Мескалина - Анете Шьонмюлер (Annette Schönmüller), Венера, Гепопо - Дженифър Юн 
(Jennifer Yoon), Бял министър - Герхард Карцел (Gerhard Karzel), Черен министър - Щефан Рем (Stephan Rehm), Принц Го-го - Арно Рауних  
(Arno Raunig) и др. “Neue Oper Wien,” http://www.neueoperwien.at/index.php?where=now&lng=en&id=55&y=&work_id=075&sub=brief; “Wien / 
Neue Oper Wien: Le Grand Macabre,” http://www.der-neue-merker.eu/wien-neue-oper-wien-le-grand-macabre. 
207 Режисурата и сценографията отново са дело на Бари Коски и Питър Кориган. Диригент е Балдур Брьониман, който, както беше 
споменато, дирижира представленията на творбата (с режисьори Олé и Караско) в Английската национална опера (2009) и „Театро Колон” 
(2011). В ролята на Мескалина влиза Михаела Лукас, а в тази на Астрадаморс – Йенс Ларсен. Ролята на Принц Го-го е поверена на Андрю 
Уотс. В ролята на Пит влиза един от най-честите интерпретатори на този персонаж – Крис Мерит. Сред останалите певци са: Амандо - 
Анелие Зофи Мюлер (Annelie Sophie Müller), Аманда - Юлия Гийбел (Julia Giebel), Некроцар - Клаудио Отели (Claudio Otelli), Венера, 
Гепопо - Еир Индерхауг (Eir Inderhaug), Бял министър - Танзел Акцейбек (Tansel Akzeybek), Черен министър - Карстен Забровски (Carsten 
Sabrowski) и др. “Le Grand Macabre: Komische Oper Berlin,” http://www.classictic.com/en/le_grand_macabre__komische_oper_berlin/21724/. 
208 Изнасят се общо девет представления в периода 7 септември – 5 октомври. В тези реализации се изявяват предимно местни изпълнители, 
някои от които вече имат натрупан опит в интерпретацията на произведението. Фроде Олсен, един от най-честите изпълнители на 
Астрадаморс, в тази реализация отново влиза в същата роля. Еир Индерхауг изпълнява Венера и Гепопо. Както беше споменато, певицата се 
изявява в същите роли и в реализацията на “Le Grand Macabre” в „Комише опер” (2013). Сред останалите солисти (в норвежката продукция) 
са: Пит - Тор Инге Фалх (Thor Inge Falch), Амандо - Тоне Кумерволд (Tone Kummervold), Аманда - Амели Алденхайм (Amelie Aldenheim), 
Некроцар - Шетил Хугас (Ketil Hugaas), Мескалина - Хеге Хоисетер (Hege Høisæter), Бял министър - Мариус Рот Кристенсен (Marius Roth 
Christensen), Черен министър - Уле Йорген Кристиансен (Ole Jørgen Kristiansen) и др. Сред чуждестранните (за Норвегия) изпълнители е 
австралийският контратенор Дейвид Хенсън (David Hansen), който се превъплъщава в ролята на Принц Го-го. “Den Norske Opera & Ballet,” 
http://www.operaen.no/en/Performances/Le-Grand-Macabre/#sectionIntro. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

 
 
 

• цялостен драматургичен анализ на избраните оперни образци, осъществен според принципите и 
изискванията на класицистичната драматургия; 
• анализ на полифоничните похвати, приложени в музикалната тъкан на разглежданите сценични 
произведения, като този анализ е съсредоточен предимно върху първата поява на даден полифоничен 
похват в творбите; 
• осмисляне на ролята на изследваните полифонични похвати за осъществяването на цялостния 
драматургичен замисъл на избраните оперни произведения; 
• цялостен преглед на сценичната съдба на оперните образци; 
• цялостен синтез на приложените данни, факти и достигнатите (чрез анализ) изводи; 

Издирването на информация за биографиите и формирането на композиционния стил на 
разглежданите автори, както и за сценичните реализации на анализираните оперни произведения, не 
беше лек процес. Най-често се налагаше съпоставяне и обединяване на откъслечна информация от много 
различни източници. Ето защо представянето, в единно цяло и хронологична последователност, на 
биографиите и формирането на композиционния стил на изследваните автори, както и на сценичната 
съдба на всеки един от разглежданите оперни образци, също може да бъде причислено към приносите на 
настоящия дисертационен труд. 
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