Академичен форум

Интегрална музикална теория 2017
(Международна онлайн конференция)
Сборник с доклади

Academic Forum
Integral Music Theory 2017
(International Online Conference)
Conference Papers

Изданието е осъществено по проект на катедра
„Теория на музиката“ в Национална музикална
академия „Проф. Панчо Владигеров“
НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

„ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

Copyright © 2018, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Печатно издание:
ISSN 2367-5985 Print
Електронно издание:
ISSN 2367-7562 Online
http://integral-music-theory.com
Copyright © 2018, “Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music
Print Edition:
ISSN 2367-5985 Print
E-Journal:
ISSN 2367-7562 Online
http://integral-music-theory.com

Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ

ИНТЕГРАЛНА МУЗИКАЛНА
ТЕОРИЯ 2017
(Международна онлайн конференция)
(27 – 28 ноември)
Сборник с доклади

“Prof. Pancho Vladigerov”
National Academy of Music

ACADEMIC FORUM

INTEGRAL MUSIC
THEORY 2017

(International Online Conference)
(November 27 – 28)
Conference Papers

София
2018

Редакционна колегия:
Николай Раст (Брюксел, Белгия)
Иванка Стоянова (Париж, Франция)
Грегъри Майерс (Ванкувър, Канада)
Константин Зенкин (Москва, Русия)
Надежда Зенкина (Москва, Русия)
Стефан Хърков (София, България)
Павел Стефанов (София, България)
Андрей Диамандиев (София, България)
Главен редактор:
Весела Бояджиева (София, България)

Editorial Board:
Nicholas Rast (Brussels, Belgium)
Ivanka Stoianova (Paris, France)
Gregory Myers (Vancouver, Canada)
Konstantin Zenkin (Moscow, Russia)
Nadezhda Zenkina (Moscow, Russia)
Stefan Harkov (Sofia, Bulgaria)
Pavel Stefanov (Sofia, Bulgaria)
Andrei Diamandiev (Sofia, Bulgaria)
Editor-in-Chief:
Vesela Boyadjieva (Sofia, Bulgaria)

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Кристина Япова
Аристоксен и всеобхватната образованост на музикоса / 1
Kristina Yapova
Aristoxenus and ‘the Musician’s Equipment’ (Abstract) / 28

Vesela Boyadjieva
Approaches to Successive Technique: Early Russian Orthodox Scores / 29
Vesela Boyadjieva
Approaches to Successive Technique: Early Russian Orthodox Scores (Abstract) / 39

Весела Наумова
Многостранност на акордите с увеличена секста / 40
Vesela Naumova
The Multiple Functions of the Augmented Sixth Chord (Abstract) / 55

Jonathan Bell
Avant-gardes in Musical Notation and Their Impact on the Music / 56
Jonathan Bell
Avant-gardes in Musical Notation and Their Impact on the Music (Abstract) / 71

Ольга Гарбуз
Роман Сэмюэля Беккета «Мерсье и Камье» как композиционная
модель Пятого струнного квартета Паскаля Дюсапена (2005) / 72
Olga Garbuz
Samuel Beckett’s Mercier and Camier as the Compositional Model for Pascal Dusapin’s
Fifth Quartet for Strings (2005) (Abstract) / 89

Ziad Kreidy
The Fluid Piano Prototype (2009) Facing Piano History / 90
Ziad Kreidy
The Fluid Piano Prototype (2009) Facing Piano History (Abstract) /98

i

РЕЦЕНЗИИ
REVIEWS
Nicholas Rast
‘I intend to pave my way towards a grand symphony…’
Franz Schubert’s ‘Unfinished’ Symphony and His
Mature Instrumental Works / 99
Nicholas Rast
‘I intend to pave my way towards a grand symphony…’
Franz Schubert’s ‘Unfinished’ Symphony and His Mature
Instrumental Works (Abstract) / 105

ii

АРИСТОКСЕН И ВСЕОБХВАТНАТА
ОБРАЗОВАНОСТ НА МУЗИКОСА
Кристина Япова

Да бъдеш музикант (μουσικός)..., изисква нещо
много повече от знание по хармоника, която е само една
част от цялостните знания и умения (εφόδια) на музикоса, на същото равнище като науките за ритъма,
метрума и инструментите1
Аристоксен, Елементи на хармониката ІІ. 32

Музикална теория и философия
Две са основните цели, които преследва настоящият текст. Той
трябва да отговори на въпроса, първо, с какво Аристоксен оправдава званието „музикос“, и второ, с какво от съдържанието си и с какъв
свой обхват това понятие открива хоризонт, в който се оглежда знанието за музиката и в който се очертават перспективите за неговата
промяна, осъществяваща се заедно с променящото се и неизменното
в самата музика и у самия човек. Сред тези перспективи са и онези,
които представляват особен интерес – теоретичната и философската.
Тяхното сближаване и раздалечаване, противопоставяне и съгласуване
набелязват път, оказващ се решаващ за историческата съдба на музикалната наука. И ако е известно, че Аристоксен е мислителят, който
основава дисциплината музикална теория, при това по начин, предопределящ почти пълното покритие на знанието за музиката от страна
на тази дисциплина, то – вероятно до голяма степен именно заради
The Harmonics of Aristoxenus. Edited with Translation Notes, Introduction and Index
of Words by Henry S. Macran. Published by Forgotten Books 2013 [II. 31-32], p. 123
(Greek). [Originally published: Oxford: At the Clarendon Press, 1902, p. 188 (Engl.):
‘To be a musician…, implies much more than a knowledge of Harmonic, which is only
one part of the musician’s equipment, on the same level as the sciences of Rhythm, of
Metre, of Instruments.’ Available at: www.forgottenbooks.org. (accessed on 26 January
2018). Изданието е ползвано за всички цитати от Аристоксеновия труд; преводът
на български език е мой (К. Я.) и е направен единствено с работна цел. Включените
откъси са консултирани и с оригиналния гръцки текст, отделни понятия и изрази от
който съм привела в скоби там, където смятам за необходимо).
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силата на нейното първоначално установяване – философските залежи
в него остават по-скрити, излизащи напред и прибиращи се навътре с
различна интензивност у различните автори, които решават съдбата
им в рамките на и според собствения си възглед за музиката.
Хенри Макран, преводачът и коментаторът в цитираното издание на „Елементи на хармониката“ от Аристоксен, в обширното си
въведение към труда, посветено на „развитието на гръцката музика“
и „Аристоксен и неговите запазени съчинения“2, засяга две важни
теми: едната, за мястото и ролята на Аристоксен, видени от гледна
точка на музикалната наука днес, другата, за мястото и ролята му в
древността. Първата той въвежда с тезата, че ние дължим на Аристоксен почти изцяло знанието си за музикалната теория на древна Гърция; за втората привежда факта, че Аристоксен е онзи, когото
още древните писатели са наричали „музикос“ (μουσικός). Макран
осветлява тези теми, като най-напред изяснява положенията, които
се установяват твърдо и неотклонно у следващите автори, пишещи
за музиката, и след това посочва двете заслуги на Аристоксен, състоящи се, „първо, в точното определяне на обхвата на музикалната
наука, за да не дегенерира тя до емпиризъм, от една страна, а от друга – да не се изгуби в математическа физика; и второ, в прилагането на всички въпроси и проблеми на музиката на едно по-дълбоко и
по-истинско разбиране за основната природа на самата музика“3. Такава „истинска музикална наука“, както я нарича Макран, приема „за
свои елементи, неизискващи по-нататъшно обяснение, понятия като
„глас“, „интервал“, „високо“, „ниско“, „съзвучно“, „несъзвучно“ и се
стреми да сведе по-сложните феномени на музиката до тези прости
форми и да установи общите закони на тяхната връзка. Ненадхвърляйки границите на сетивното, тя ще преследва пълнота на анализа и
издържаност на дедукцията“4.
Macran, Henry. Introduction. A. On the Development of the Greek Music; B. On Aristoxenus and his Extant Works. - In: The Harmonics of Aristoxenus, pp.1-85; 86-94.
3
Ibid., p. 87: ‘[F]irstly, in the accurate determination of the scope of Musical Science,
lest on the one hand it should degenerate into empiricism, or on the other hand lose itself
in Mathematical Physics; and secondly, in the application to all the questions and problems of Music of a deeper and truer conception of the ultimate nature of Music itself.’
4
Ibid., p. 88: ‘True musical science… accepts as elements requiring no further explanation such conceptions as voice, interval, high, low, concord, discord; and seeks to reduce
the more complex phenomena of music to these simple forms, and to ascertain the general laws of their connexion. Yet, while it will not be enticed to transgress the limits of
the sensible, within those limits it will aim at thoroughness of analysis, and completeness
of deduction.’
2
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Цитираният автор обръща внимание и върху взаимността, която
Аристоксен постига, между самата музика и науката за нея: с по-ясното „схващане за обхвата на музикалната наука идва и по-дълбоко
разбиране за самата музика. Тъй заети са питагорейците с това, просто да установяват физическите и математическите основи на звуковете изобщо, че не виждат същността на музикалните звукове, която
лежи в тяхното динамично отношение един с друг. Така те изпускат
истинската формална идея на музиката, винаги присъстваща у Аристоксен – идеята за една система, или органично цяло на звуковете, в
което всеки член същностно е това, което прави, и в което звукът става член не просто защото има място за него, а само ако има функция,
която може да поеме“5.
Изтъкнатото сближаване на двата модуса в съществуването на
музиката – този, който днес бихме нарекли „самата музика“, и другия, на знанието за нея – е от особено значение за изследване, насочено към философските перспективи, които се съдържат в музиката
от втория модус, но които са генерирани в първия. От такава гледна
точка се повишава и значението на двата формулирани от Макран
приноса на Аристоксен: „Концепцията следователно за една наука за
музиката, която приема своя материал от ухото и извежда своя анализ
не по-далеч от това, което ухото може да следва, и концепцията за
звукови функции, такива и толкова, каквито и колкото музикалното
разбиране може да опреледи, са двата големи приноса на Аристоксен към философията на музиката (к.м. – К. Я.)“6. Със съдържанието, което Макран придава на Аристоксеновата идея за философия на музиката, тази идея се простира дотам, докъдето ѝ позволяват
музикалните феномени: тя има предвид философия, положена във и
насочвана от музиката; тя не позволява отношението сетиво–разум,
5
Ibid., pp. 88-89: ‘And with this clearer perception of the scope of musical science there
came also a deeper conception of music itself. So busy were the Pythagoreans in establishing the mere physical and mathematical antecedents of sounds in general, that they
never saw that the essence of musical sounds lies in their dynamical relation to one another. Thus they missed the true formal notion of music, which is ever present to Aristoxenus, that of a system or organic whole of sounds, each member of which is essentially
what it does, and in which a sound cannot become a member because merely there is a
room for it, but only if there is a function which it can discharge.’
6
Ibid., p. 89: ‘The conception, then, of a science of music which will accept its materials
from the ear, and carry its analysis no further than the ear can follow; and the conception
of a system of sound-functions, such and so many as the musical understanding may
determine them to be, are the two great contributions of Aristoxenus to the philosophy
of Music.’
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или ухо–разум, да бъде еднозначно сведено до противопоставяне; в
нея първостепенно е едно музикално разбиране, основаващо се върху
такава нагласа на отношението ухо–разум, при която ухото не просто подава на разума сетивна информация, а му „казва“ в какво да се
вслуша. Слуховото съждение дисциплинира логическия път, в който
се извличат законите на разума, притежаващ способност за истина –
една видимост към истината, която в музиката се конкретизира като
вслушаност в истината. То е това, което определя кои са елементите,
които не изискват по-нататъшно обяснение, т.е. които са последните
инстанции на музикалното разбиране. Аристоксеновата философия
на музиката е мисловният хоризонт, в който се помещава Аристоксеновата теория на музиката. Философията разбира защо последните
елементи са тъкмо тези, а теорията се вглежда в тях, за да ги понятизира. Всяко постигнато по този начин понятие е пределно музикално
понятие по силата на това, че музикалният елемент, който описва, се
долавя като пределен от слуха. Първо-доловената пределна музикалност на елемента узаконява този елемент като последна инстанция на
истинската наука за музиката. И ако оттук нататък музикалната теория
ще се занимава с позитивното съдържание на музикалните понятия и
термини, то всичко извън това съдържание ще продължава да поддържа музикалното разбиране с неизчерпаемия си негативен потенциал.

Трансценденталните основания на музикалното
Заради перспективата, която е възможно да бъде изтеглена от
така интерпретираното философско съдържание в музикалната наука на Аристоксен към едно съвременно разбиране за отношението
между музика и философия, е допустимо да се попита: какви са трансценденталните основания на музикалното, които стоят зад предела
на пределните музикални елементи? Ако пределите са поставени от
феномените на сетивната очевидност, каквито са най-малкият разпознаваем от ухото и изпеваем от гласа интервал, съзвучието, природно подадено като такова на ухото (като най-малко е определена
квартата), то самото им о-пределяне се основава в трансценденталното единство между качеството (тоноса) на музикалния звук и качеството (тонуса) на душевното движение.
Необходимо е да се подчертае, че редуцирането на движенията
на душата до сетивните или чувствените би било некоректно. Подобен акт би бил един ретроспективен пренос от късни към ранни исто4

рически идеи и така би замъглил самата динамика между сетивото и
разума, към която древногръцкият музикос е твърде чувствителен. За
изясняването на разликата ѝ от сетивно/чувствените рамки на естетиките от ХІХ век не е достатъчно да се посочи, че отличаването
на съзвучието и разграничаването му от несъзвучието (консонанс от
дисонанс) е дадено по природа, че то най-напред е сетивно отличаване, предхождащо допитването до разума, че трансценденталното
условие на музикалното познание е в самата възможност на човешката душа (менс и психе) да познава, че достатъчният фактор за това
познание никога не е само природно дадената реакция на сетиво/разум спрямо математическата природа на консонанса и дисонанса, а е
хармонията – заложената в душата възможност човек да принадлежи
към човешката общност по силата на способност, която го надхвърля
не поради множествеността на съставящите тази общност индивиди,
а поради това, че бидейки заложена у него и за да може да бъде заложена у него, е преди него. Разликата обаче между двете идеи за познанието, които бележат пунктовете на дългата историческа отсечка
между Аристоксен и новите естетики, е твърде съществена: общата
способност за познание, която е преди човека и с която човекът е дарен, е определена от Аристотел, учителя на Аристоксен, като логос.
От трите притежания – логос, етос и патос, единствено човекът има
първите две: животните също имат патос, но нямат етос и логос. Но
самият факт, че човешкото същество е дарено с логос, променя неговия патос, разграничавайки го от този на животните. С отзвука си в
човешката душа всяко чувство, страдание или радост, задейства хармоническата способност, която не може да се осъществи без санкцията на етоса и логоса. И именно това, че логосната способност е първа
не по реда на възприятието, а по възможността за него, е моментът,
който е толкова по-силен, колкото по-назад в историята се връщаме,
към древногръцките идеи за познанието, и толкова по-слаб, колкото
повече напредваме към новите науки за музиката.
Макран изяснява в какво се състои музикалната съобразеност на
критериите, основни у Аристоксен: „въпреки че за теоретика един
минимален музикален интервал е толкова абсурден, колкото и минимумът на пространството и времето, все пак за целите на изкуството
е било невъзможно две от тези четири точки (двата крайни и двата
вътрешни тона в квартата – б.м.) от звукореда [σύστημα] да лежат
толкова близко една до друга, че гласът да не може да произведе и
ухото да различи интервала между тях. Възможно ли е тогава да се
5

определи за практически цели най-малкият музикален интервал? На
този въпрос гръцките теоретици дават единодушен отговор, подкрепяйки го с пряко обръщане към факта, че гласът може да пее и ухото
да възприема един четвърттон, но че по-малкият интервал стои отвъд
способността на ухото и гласа за това“7. Музикалната страна на въпроса е подчертана изрично: „Тонът е музикално (не математически)
определен като разликата между квартата и квинтата. Последните отново са установени чрез прякото свидетелство на ухото“8.
Мястото на музикалните критерии е винаги в онази реална неотделимост на „самата музика“ и науката за нея, единствено в която
въпросът за пределните музикални категории намира решение. Интервалът отвъд „най-малкия“ е немузикален не само защото е отвъд
способността за възприятие (слухово) и възпроизвеждане (гласово);
той е такъв и защото е музикално немислим, неудостоверим, ненужен и като такъв – несъществуващ. Всяко по-нататъшно разделение
би било аритметическо, но не и музикално.

Дисциплината „хармоника“ отвън и отвътре
В студията си относно мястото, което науката musica заема сред
останалите дисциплини през Средновековието, Джоузеф Дайър9 очертава ясно разграничението между философски трудове, чиято цел
е делението на знанието (divisio scientiarum), и трактатите по музика,
посветени на специфични музикалнотеоретични въпроси. Действително, причините, аргументиращи йерархичната структура на науките в различните класификации на знанието и, оттук, определящи
мястото на науката за музиката в тази структура са от общ философски характер. Но наред с тях още от Античността не е преставала да
Ibid., p. 6:’[A]lthough for the theorist a minimum of musical interval is as absurd as a
minimum of space or time, yet, for the purposes of art, it was impossible that any two
of these four points of the scale should lie so close together that the voice could not produce, or the ear distinguish the interval between them. Was it then possible to determine
for practical purposes the smallest musical interval? To this question the Greek theorists
gave the unanimous reply, supporting it by a direct appeal to facts, that the voice can
sing, and the ear perceive a quarter-tone; but that any smaller interval lies beyond the
power of ear and voice alike.’
8
Ibid., note 1, p. 6: ‘The tone is musically (not mathematically) determined as the difference between the concord of the Fourth and the concord of the Fifth. These latter again
are musically determined by the direct evidence of the ear.’
9
Dyer, Joseph. The Place of Musica in Medieval Classifications of Knowledge. - In: The
Journal of Musicology, Volume 24, No 1, Winter 2007, pp. 3-71.
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действа и сила в посока „отвътре“ – откъм особеното явление „музика“. Именно в пресечната точка на отвън-полагането на музиката
и търсенето на основания в самата музика се открива една нова възможност за нейното осмисляне.
Не е преувеличено да се каже, че Аристоксен заслужава прозвището „музикос“ с генерираните идеи именно в тази пресечна точка
на обосноваването на науката за музиката и изясняването на елементите, които са нейни по право – тоест, на тяхната музикалност. Тези
елементи са плодотворни от гледна точка на една музикална философия10 – дисциплина, различаваща се от философията на музиката по това, че не подлага на философско осмисляне категории, вече
установени като особени, като притежание на науката за музиката,
а разкрива техните същностно музикални основания и едва по този
начин ги полага като музикалнофилософски.
Аристоксеновият труд позволява прочит от зрителния ъгъл както
на философията, така и на музикалната философия. Въз основа на
всичко онова, което се открива от първия, Марияна Булева достига до обобщението, че „Аристоксен атакува музикалната теория от
най-високи позиции – тези на метафизиката като наука за началата
и принципите“11. Тя издига тезата, че благодарение на гръцкия мислител в отношението между философия и музика настъпва важна
промяна – един поврат, чиято същност е в това, че „ако до Аристоксен музиката е приобщена към философското овладяване на света,
ако тя е хармония във философията, във философската пропедевтика
и нравственото възпитание, то при Аристоксен се задвижва насрещният процес, свързан с интегриране на философските методи в музикалното познание, т.е. процес на офилософяване на говоренето за
музикалната хармония. По Аристотеловски коректният подход към
началата вече е приложен като философски метод към една обособяваща своите граници частна наука“12.
Но не по-маловажни са музикалнофилософските перспективи,
които открива Аристоксеновата мисъл и които се очертават преди
всичко чрез познавателно действие, насочено към музикалния предел
на категориите на музиката. Критерият, даващ възможност да се очерВж. по този въпрос: Музикалната философия. София: Рива, 2016.
Булева, Марияна. Идеята за хармония. Пловдив, АСТАРТА, 2009, с. 542.
12
Пак там, сс. 542-543.
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тае пределът, отвъд който съдържанието на тези категории престава
да бъде музикално, е музикалнофилософски поради това, че изисква
от човека специфична жизнено-познавателна позиция – специфично
разположение в съществуването и съответен вид (само)съзнание13.
Ключовата дума, която определя тази позиция, е думата „чуване“ –
дума, която посочва момента на вслушване в нещо-за-познаване, както и страдателността на човешката разположеност в света, към която
този момент принадлежи. Единствено от такава позиция човек е способен да долавя и проследява движението, с което самото това, което
той познава, разкрива своята същност, открива се лично за него и за
първи път пред него. Ето защо, при интерпретирането на обхвата и
съдържанието на музикалната наука в периферното зрение на интерпретиращия трябва да стои човекът на тази наука (нейният субект)
– онзи, когото гърците са наричали „музикос“, – а при оформянето
на понятието „музикос“ в средоточието на интереса да бъде начинът,
по който този човек се отдава на науката за музиката, и процесът, в
който той я овладява.
В началото на своя труд Аристоксен представя основно положение: хармониката не съвпада с „всеобхватната наука за музиката“14;
тя е от първостепенно значение в нея, но не я изчерпва: „Клонът на
учението, което носи името хармоника, трябва да бъде схванат като
едно от няколкото деления, или специални науки, обхванати от общата наука, занимаваща се с мелоса. Сред тези специални науки хармониката заема главно и основно място. Нейният предмет се състои от
фундаменталните принципи – всичко свързано с теорията на звукоредите (συστήματα) и тоните (τόνοι)“15.
Аристоксен изтъква необходимостта от цялостност в знанието за
музиката. Подчертавайки неколкократно, че хармониката е основната, но не единствената наука в това знание, той проследява следващите стъпки в обучението: „Напредвайки към по-дълбоки размишления, с необходимостта от които се срещаме, след като сме изброили
звукоредите и тоните в служба на поезията, преминаваме от въпросНа този въпрос е посветена част първа, „Интонираният логос“, от книгата: Япова, Кристина. Музика и логос. „Моисей и Арон“ на Шьонберг. София: Рива, 2015.
14
The Harmonics… [I. 1], p. 95/165.
15
Ibid.: ‘The branch of study which bears the name of Harmonic is to be regarded as
one of the several divisions or special sciences embraced by the general science that
concerns itself with Melody. Among these special sciences Harmonic occupies a primary
and fundamental position; its subject-matter consists of the fundamental principles – all
that relates to the theory of scales and keys.’
13
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ното учение (хармониката – б.м.) към всеобхватната наука за музиката, от която хармониката е само една част. Обхващането на тази
по-голяма наука оформя музикоса“16.
Именно в откъса, третиращ отношението на хармониката към
всеобхватното знание за музиката, се засяга и въпросът за това, кой е
музикос. От следващи места в текста става ясно и какви способности
са нужни за овладяването на цялата наука. Това са интелектуалната
и слуховата способност, насочени към една и съща цел – разбирането чрез слуха. Интелектуалната дейност се извършва в определени
условия – условията на чуването. Необходимо е да се подчертае изрично, че макар разграничени, двете способности не се отнасят една
към друга с безразличие, а са строго зависими една от друга. Тяхното
действие не е последователно, а е съвместно: слуховата способност
не е просто самостоятелна сетивна способност, съответна на музиката по условието на звука. Тя се осъществява в определени условия
и изисква определена (пред)разположеност – на чуването. От своя
страна, интелектуалната способност не се изчерпва с обработването
на подадените ѝ от слуховото сетиво данни, протичащо по общ някакъв общ алгоритъм, независим от това кое е сетивото. Обратно, самото отношение между действието на двете способности е музикално – едно тяхно непрестанно хармонизиране, съвместност, която им
придава характера на интелектуално вслушване и слухово разбиране.
Взаимното контекстуализиране на определенията за музикалната
наука и за човека, който се занимава с нея, позволява да се разшири
нашето разбиране за тях – разширяване, към каквото ни води Аристоксен с винаги присъстващата у него опора върху отсъждащото
ухо. За него музикосът е нещо „много повече“ от познавач по хармоника и е такъв преди всичко поради това, че е вещ и в останалите
дисциплини от всеобхватната наука за музиката. Но изразът „много
повече“ съдържа едно друго „повече“ – онова, с което музикосът се
издига над равнището на обикновен изследовател в музикалнонаучните области. Това, което го прави музикос, е не просто видът на
образованието, а качеството на образоваността. То му позволява да
отделя първостепенното от второстепенното в музиката, музикално същественото от несъщественото. Музикосът съставя корпуса от
Ibid. [Book I. 2], p. 95 /165: ‘In advancing to the profounder speculations which confront
us when scales and keys are enlisted in the service of poetry, we pass from the study under
consideration to the all-embracing science of music, of which Harmonic is but one part
among many. The possession of this greater science constitutes the musician (μουσικός).’
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проблемите на своята наука, систематизира понятията, непрестанно
отхвърляйки всичко немузикално, нахлуващо в самите тези проблеми, дебнещо в самите ѝ понятия. Единствено когато притежава това
„повече“ – което изгражда у себе си едновременно с овладяването на
всеобхватната наука за музиката, – той е способен да удостовери, че
музикалните понятия са преминали през санкцията на чуващото разбиране, или на чуването като разбиране.

Гласът
Сред най-силните Аристоксенови определения, които ще се предават почти непокътнати от трактат в трактат дотогава, докогато музикалната теория ще бъде дисциплината, препокриваща се с науката
за музиката – средновековното латинско име на хармониката, – и което ще наложи присъствието на авторовото име в „бурдонния глас“ на
средновековното знание за музиката, е определението за гласа. Неговата в истинския смисъл на думата фундаменталност е съответна на
фундаменталността на феномена, който описва – човешкия глас.
Понятието „глас“ е от онези последни понятия на музикалната
наука, които според Аристоксен „не изискват по-нататъшно обяснение“. Толкова по-отговорно и пълноценно трябва да бъде разгърнато
вътрешното им съдържание: „Подготвителната стъпка към научното
изследване на музиката е да внесем ред в нашите различни представи
за промяната на гласа, с което се има предвид промяната в позицията
(τόπος) на гласа. Тази промяна има повече от една форми, както се
открива и при говоренето, и при пеенето; защото и в едното, и в другото има високо и ниско, а промяната, която идва от контраста между
високо и ниско, е промяна на позицията. И макар че движението между високото и ниското на гласа при говоренето е значително по-различно от това при пеенето, никой познавач не е доставил грижливо
определение на разликата“17. Различието между гласовото движение
при пеенето и говоренето се откроява единствено когато се проникне
в тоновата същност на музикалния глас: „за ясното разбиране на тези
Ibid. [I. 3], p. 96/166: ‘The preliminary step towards a scientific investigation of music is to adjust our different notions of change of voice, meaning thereby change in the
position of the voice. Of this change there are more forms than one, as it is found both
in speaking and in singing; for in each of these there is a high and low, and a change that
results in the contrast of high and low is a change of position. Yet although this movement between high and low of the voice in speaking differs specifically from the same
movement in singing, no authority has hitherto supplied a careful determination of the
difference.’
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въпроси е съществено да се разграничат отчетливо напрежението и
отпускането, тежестта и дълбочината, [стоенето на] височината“18.
Въпросът, който следва, отново бележи границите на музикално
същественото, или на това, което музикалното полага като въпрос на
ума: „дали обемът по линия на височината може да бъде безкрайно
увеличаван и намаляван (нагоре и надолу – б.м.) и ако е така, от каква
гледна точка. Следващата ни задача ще бъде да обсъдим интервалите (διάστημα) изобщо, последвана от тази по тяхното класифициране съобразно всеки принцип на деление, който те позволяват. След
това вниманието ни ще бъде насочено към обсъждането на звукореда (σύστημα) изобщо, и към представянето на различните естествени класове на звукоредите. После трябва да определим природата на
музикалния мелос – музикален, защото мелосът има няколко вида и
хармоничният и мелодичен (ἡρμοσμένος καὶ μελῳδουμένος, т.е.
тоновият – б.м.) мелос, този, който се осъществява в музикален израз, е само един клас от многото“19.
От изчерпателното обяснение на понятието „глас“ историята на
знанието за музиката ще заимства най-много, а често и най-буквално, положението за видовете на гласа: „Нашият първи проблем се
състои в установяването на различните видове движение. Всеки глас
е в състояние да промени позицията си и тази промяна може да бъде
или постепенна (без прекъсване), или чрез интервали. В постепенната промяна на позицията гласът изглежда че изминава известно разстояние по такъв начин, че той не спира в никоя точка, нито дори в
крайните точки на своето движение – такива са поне свидетелствата
на нашето сетивно възприятие, – а преминава в тишина в непрекъсната (συνεχής) последователност. В другия вид, който ние наричаме
движение чрез интервали, процесът изглежда точно противоположен
по същество: в своето движение гласът се спира на една височина
(тон, степен на обтягане, τάσις), а после, отново, на друга, следвайки
Ibid., p. 167: ‘[I]t is essential to a clear comprehension of these points that we differentiate distinctly between tension and relaxion, height and depth, and pitch.’
19
Ibid. [I. 4], p. 97/167: ‘[W]e shall then be confronted by the question whether distance
on the line of pitch can be indefinitely extended or diminished, and if so, from what point
of view. Our next task will be a discussion of intervals in general, followed by a classification of them according to every principle of division of which they admit; after which
our attention will be engaged by a consideration of the scale in general, and a presentation of the various natural classes of scales. We must then indicate in outline the nature
of musical melody – musical, because of melody there are several kinds, and tuneful
melody – that which is employed in musical expression – is only one class among many.’
18
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този процес непрекъснато – непрекъснато, имам предвид, във времето. Тъй като той прескача разстоянията между последователно редуващите се височинни точки (τῶν τάσεων τόπους), а върху самите
тях се спира и ги озвучава, се казва, че изпява само последните и че
се придвижва чрез интервали (διαστηματικὴν κίνησιν)“20.
От музикалнотеоретична гледна точка новото тук е в обособяването на интерваловия глас и неговото дефиниране чрез чисто музикални категории (тон, интервал). Необходимо е да се прибави и
слуховият критерий за разграничението на гласа – критерият, с който разполага чуването. Именно чуването е по-широкият хоризонт, в
който се разкрива изискването и непрекъснатият, и интерваловият
глас „да се схванат в светлината на сетивните представи (κατὰ τὴν
τῆς αἰσθήσεως φαντασίαν)“21. Самият жест обаче, с който мисълта
се съсредоточава върху категорията „глас“, за да я съзерцава, е философски жест – жест на един музикос в Платоновия смисъл на думата22. Оттук, философско е още и осмислянето на категорията като
самостоятелна категория, изолирана от местата на употреба – речта
или песента – и способна да поеме предразделното единство на гласа
за говорене и за пеене. И преди всичко, осмислянето на понятието
„глас“ е музикално философско осмисляне, защото възможността за
неговото генериране не е в класификаторското усилие по видовете
глас – то идва след това. Мястото, в което се заражда тази възможност, мястото, в което кристализира самото понятие за гласа като
музикален още в първото единство, от което ще се разделят видовете,
Ibid. [I. 8], p. 102/170-171): ‘Our first problem consists in ascertaining the various
species of motion. Every voice is capable of change of position, and this change may be
either continuous or by intervals. In continuous change of position the voice seems to
the senses to traverse a certain space in such a manner that it does not become stationary
at any point, not even at the extremities of its progress – such at least is the evidence of
our sense-perception – but passes on into silence with unbroken continuity. In the other
species which we designate motion by intervals, the process seems to be of exactly the
opposite nature: the voice in its progress stations itself at a certain pitch, and then again
at another, pursuing this process continuously – continuously, that is, in time. As it leaps
the distances contained between the successive points of pitch, while it is stationary at,
and produces sounds upon, the points themselves, it is said to sing only the latter, and to
move by intervals.’
21
Ibid. [I. 9], p. 102/171: ‘… must of course be regarded in the light of sensuous cognition.’
22
За Платон истинският музикос е човек, който се отличава с образовано, интелигентно, „озарено от музите“ разбиране, а немузикален (ἄμουσος) е този, който е
необразован. Вж. Платон. Държавата (превод: Ал. Милев). София: Наука и изкуство, 1974, c. 134; срв. Plato. Republic III [403α-γ]. Perseus Collection [2008]. Available at: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ (accessed on 26 January 2018).
20

12

е собственият глас – там, където музиката кара съзерцателя да долавя
първоначалния феномен на гласа като едно приближаване, като ейдетическо изплуване, в процеса на което се поражда неговият собствен глас. Този първи глас е налице и той е субектът, който може да
промени позицията си постепенно или чрез интервали. От избора на
едното или другото движение зависят видовете на гласа, едва чрез
теоретичното определяне на които настъпва раздвояването на категорията „глас“.
Музикално значима е разликата между видовете на гласа и това
е така, защото съществува критична точка в недискретността, която
трябва да се премине, за да го има музикалния глас с неговата отчетлива, разпознаваема дискретност. Но за да е налице разлика по вид на
движението, тази разлика трябва да е предшествана от единството на
това, което е в движение. И независимо „дали гласът може наистина
да се движи“23, т.е. дали движението е негово вътрешноприсъщо качество, връзката между гласа и движението е неотменима. Въпросът,
дали гласът може наистина да се движи, е философски въпрос, който
Аристоксен не обсъжда. Но тези за движението като условие за гласа,
за феномена „глас“, за първоначалното единство, предшестващо видовото разделение също носят в себе си философски, при това музикалнофилософски ресурси, защото е музикална възможността за първото
схващане, което има характера на естетическа доловимост, и защото
е музикално патосното разположение на човека, в което пред него се
разкрива феноменът на гласа. Аристоксен заслужава прозвището „музикос“ заради отстояваната слуховонепосредствена сигурност на първото музикално схващане. Тя обаче е достатъчно различна от онази
самостойност на сетивното познание, която една осъвременена формулировка подразбира. Музикалнофилософската перспектива, открита от Аристоксен, тръгва от положението, че първото схващане е поверено на слуховото сетиво, и достига до нещо по-ранно, предшестващо
самото схващане и отвеждащо до необходимата цялостна позиция на
човека спрямо музиката, която той схваща.
Своите музикалнотеоретични въпроси Аристоксен поставя с
идеята за това, дали са съществени – идея, сама по себе си от философски характер. Системата на музикалната теория се полага върху
отговорите на тези въпроси – не за философската, а за музикалната
The Harmonics…, [I. 9], p. 102/171: ‘[W]hether voice can really move or not, and
whether it can become stationary at a given point of pitch, are questions beyond the
scope of the present inquiry.’
23
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им същественост. Въпросът „какво е това движение“ е общофилософски, но този за музикалното съществуване и разбиране на човека,
който може да бъде поставен благодарение на разликата между музикалното движение и всички останали, немузикални, е музикалнофилософски въпрос.
Така става забележима онази ранна съвместност на музикалнофилософски и музикалнотеоретичен интерес, която характеризира първоначалното обособяване на науката музикална теория. Възприятието
не подлежи на редуциране до това, което ще се разбира под „сетивно възприятие“, защото неговият субект и обект не стоят един срещу
друг. Идеята за проследимостта на движението, която то винаги носи,
е свързана със способността за слушане, осъществявана в присъщата
ѝ среда и в присъщата ѝ позиция – средата и позицията на чуването:
„ние описваме движението на гласа като непрекъснато (συνεχής), когато той се движи по такъв начин, че да изглежда на ухото (к. м. – К.
Я.) като незаставащ на никоя точка на обтягане (височина); но когато
случаят е обратният – когато гласът изглежда на ухото първо като заставащ на една височинна точка, после като прескачащ през известно
разстояние и чрез това заставащ на втора точка, и като повтарящ този
редуващ се процес непрестанно – движението на гласа в тези случаи
ние описваме като интервалово (διαστηματικὴ) движение“24.
Схващането на слуха е условието за разбирането на гласа – не
само на диастематичния, но и на слетия. При-същността на слуха
към позицията на чуването, или към музикалната разположеност на
разбиращия, е това, което вече не просто позволява да се разграничат
видовете глас, а което потвърждава музикалността на гласа изобщо,
на гласа като такъв – онази музикалност, която се съдържа в диастематичната възможност, или във възможността на гласа в определена критична точка да придобие качеството диастематизъм, да бъде
дискретен, да „скрие“ от сетивото неразчленимото си плъзгане и да
направи доловими тоновите си спирки.
Последователността на изложението в трактата на Аристоксен е
показателна – най-напред се постановява музикално съществената
разлика според движението на гласа. Чрез тази разлика, а не по пътя
24
Ibid. [I. 9], p. 102/171: ‘[W]e describe the motion of the voice as continuous when
it moves in such a way as to seem to the ear not to become stationary at any point of
pitch; but when the reverse is the case – when the voice seems to the ear first to come to
a standstill on a point of pitch, then to leap over a certain space, and, having done so, to
come to a standstill on a cecond point, and to repeat this alternating process continuously
– the motion of the voice under these circumstances we describe as motion by intervals.’
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на абстрахиране от местата на употреба се определят видовете на
гласа. Обособени по същество, те се локализират в говора и пеенето: „Непрекъснатото движение [на гласа] ние наричаме движение на
речта, тъй като при говоренето гласът се движи, без да изглежда, че
изобщо се установява. Обратен е случаят с другото движение, което ние обозначаваме като интервалово: при него гласът наистина изглежда като че става неподвижен и когато употребява това движение,
за човек се казва не че говори, а че пее. Оттук, при обикновен разговор ние избягваме да доведем гласа си до неподвижност, освен ако
понякога подтиквани от силно чувство, не прибегнем до такова движение25; докато при пеенето постъпваме точно по обратния начин,
избягвайки непрекъснатото движение и правейки гласа си, доколкото
е възможно, абсолютно неподвижен. Колкото повече успеем да издадем всяко от гласовите си произношения като едно, неподвижно и
едно и също, толкова по-правилно се възприема то от ухото“26.
Отново санкцията на ухото с неговата сетивна, но и разумна способност, е това, чрез което се определя „правилността“, т.е. собствените
качества на интерваловия глас. Това са качествата на тоновостта – задържане, обтягане, спиране, неподвижност, идентичност на тона, стоящ
на една и съща височина: „Очевидно е, че гласът при пеенето трябва да
произведе напрежения и отпускания незабележимо и че само височинните точки трябва да бъдат произнесени (да прозвучат, от φθέγγομαι) –
понеже гласът трябва да премине недоловимо през обема на интервала,
който изминава изкачвайки се и слизайки, докато тоновете, които свързват интервалите, трябва да се чуват и да са неподвижни“27.
Мелодизираната ораторска реч ще бъде обособена в някои по-късни трактати в
трети, междинен тип.
26
Ibid. [I. 9-10], 171-172: ‘Continuous motion we call the motion of speech, as in speaking the voice moves without ever seeming to come to a standstill. The reverse is the case
with the other motion, which we designate motion by intervals: in that the voice does
seem to become stationary, and when employing this motion one is always said not to
speak but to sing. Hence in ordinary conversation we avoid bringing the voice to a standstill, unless occasionally forced by strong feeling to resort to such a motion; whereas in
singing we act in precisely the opposite way, avoiding continuous motion and making
the voice become, as far as possible, absolutely stationary. The more we succeed in rendering each of our voice-utterances one, stationary, and identical, the more correct does
the singing appear to the ear.’
27
Ibid. [I. 10], p. 103/172: ‘It is evident that the voice musit in singing produce the
tensions and relaxations inaudibly, and that the points of pitch alone must be audibly
enunciated. This is clear from the fact that the voice must pass imperceptibly through the
compass of the interval which it traverses in ascending or descending, while the notes
that bound the intervals must be audible and stationary.’
25
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Гласовото оповестяване откроява тоновите височини и откроява феномена на интервала тъкмо чрез скриването на разстоянието
между чуваемите му граници – за да „изглежда на ухото“, според
Аристоксеновия израз. Така дискретността и недискретността са качества, отличителни за двата феномена на гласа – музикалния и говорния. Отново се забелязва последователността на изложението, в
което първо се изтъква динамичната връзка между скрито и открито
(видимо – чуваемо – доловимо), а после и техниката на скриването и
показването – техника, основаваща се на противоположните действия обтягане и отпускане на гласа: „Оттук, необходимо е да обсъдим
обтягането и отпускането и в добавка остротата (високото – б.м.) и
дълбочината (ниското – б.м.) на [тоновата] височина и накрая – самите височини. Обтягането е непрекъснато преминаване на гласа от
ниска към висока позиция, отпускането – от висока към ниска. Остротата (височината) е резултат от обтягането, дълбочината (низината) – от отпускането“28. Техниката на произвеждане на музикалния
глас изисква преминаване на критична точка: както хармонията е вид
отношение, а не всяко отношение, вид, който изисква определена
степен на разпознаваемост, така и напрежението на гласа, за да е музикално, трябва да почива върху хармоничното отношение. И както
хармонията има онтологична и познавателна страна29, така степента
на напрежението е едновременно степента, на която се произвежда
определен тон, и тази, на която произведеният тон се разпознава като
самия него. Но това почиване върху хармонията е основополагащо за
гласа изобщо: именно хармоничната възможност прави гласа отпреди разделението му на видове музикален. В практически смисъл, в
смисъла на душевен праксис, това означава, че човешкият глас притежава избор да пее или да говори, да се движи дискретно или недискретно, да скрива или явява всички моменти, през които преминава, да се разделя или да се слива – а условието за възможността на
избора е хармонията като битийно-познавателно единство.

Ibid.: ‘Hence it is needful to discuss tension and relaxation, and in addition height and
depth of pitch, and finally pitch in general. Tension is the continuous transition of the
voice from a lower position to a higher, relaxation that from a higher to a lower. Height
of pitch is the result of tension, depth the result of relaxation.’
29
За хармонията като онтологично и епистемологично понятие вж. Carlin, Laurence. ‘On the Very Concept of Harmony in Leibniz.’ - In: Review of Metaphysics, 2000,
N 54 (1), pp. 99-125.
28
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Тонът
„С термина тонова височина (τάσις) ние искаме да изкажем някакво установяване, или неподвижна позиция на гласа. И не бива
да се безпокоим от теорията, която свежда тоновете до движения и
твърди, че звукът изобщо е движение, понеже нашата дефиниция
включва положението, че при известни условия движението, вместо
да бъде движение, ще се установи и ще спре. Определението на тоновата височина като някакво условие на движението – дали наричано
„равност“, „еднаквост“ или с някакво по-осветляващо понятие, което
ще намерите, няма да повлияе на нашата позиция“30, защото е ясно,
„че терминът „движение“ във физическия смисъл на думата покрива
и движението, и покоя в смисъла, в който ги употребяваме ние“31.
В разграничаването на музикално същественото от несъщественото решаващо, както е присъщо за Аристоксен, е онова, което в
по-късни времена е станало известно като „бръснач на Окам“32. За да
бъде определен тонът като неподвижен, от значение не са физическите
дефиниции за движение и покой, нито обсъждането на въпроса дали
покоят се включва в движението, или е самостоятелно състояние; изисква се една икономия на мисълта за музиката, към която гръцкият
музикос се придържа с изключителна последователност. Всичко извън
достатъчното за отграничаването на гласа, намиращ се под критичния
праг и долавящ се чрез слуха като слят, или непрекъснат, от този, който
е преминал прага и се разпознава като диастематичен, или интервалов,
е музикално ненужно и трябва да остане встрани от начинанието на
един музикос. Дали височината ще бъде обяснена чрез движението по
своето удържане, или чрез покоя върху себе си, от значение за музикалното ѝ определяне е това, че тя е една и съща, че самата е постигната чрез работата на гласа по обтягането и отпускането. Оглеждането на
30
The Harmonics…, [I. 12, p. 104/173: ‘By the term pitch we mean to indicate a certain
persistence, as it were, or stationary position of the voice. And let us not be alarmed by
the theory which reduces notes to motions and asserts sound in general to be a motion,
as though our definition involved the proposition that under certain circumstances motion will, instead of moving, be stationary and at rest. The definition of pitch as a certain
condition of motion – call it “equability” or “identity”, or by any more enlightening term
you can find – will not affect our position.’
31
Ibid., p. 105/174: ‘[T]he term “motion” in the physical sense covers both “motion” and
‘rest’ in the sens in which we employ them.’
32
Принципът, носещ името на средновековния монах от края на ХІІІ и началото на
ХІV век, изисква да не се прибягва до усложняване на изследваните същности чрез
прибягването към други същности.
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музикалните категории в доловимостта на описаните чрез тях феномени като музикални, заедно с вниманието към действието, което извежда тези феномени над прага, под който те имат друг живот – естествен,
ежедневен или просто различен от музикалния, – именно това оглеждане
и внимание, за което свидетелства съчинението на Аристоксен, е пълно с
музикалнофилософски заряд.
Гръцкият автор неизменно очертава границите на музикалната значимост. Той изтъква, че нито обемът на гласа, нито този на инструмента
може да бъде безкрайно увеличаван или намаляван; че има лимит и в
увеличаването, и в намаляването, и че лимитът се определя „съобразно
с това, което произвежда гласът, и с това, което го преценява – а именно,
гласът и ухото. Това, което гласът не може да произведе, и това, което
ухото не може да схване, трябва да бъде изключено от фактическия и
практически възможния обхват на музикалния звук. В движението по интерваловото намаляване гласът и ухото изглежда отказват в една и съща
точка. Гласът не може да отграничи, а ухото не може да различи интервал, по-малък от най-малкия диезис, така че да определи каква част е
той от диезиса или от всеки друг от познатите интервали. В движението
по увеличаването силите на ухото могат вероятно да бъдат мислени като
простиращи се отвъд тези на гласа, макар и не до много по-голямо разстояние“33.
Лимитът на музикалното се определя чрез лимита на диастематичното. Под прага, поставен от най-малкия диезис, диастематичността
престава да действа. „Престава“ в случая означава, че диастематичният
глас преминава в речевия глас. И тъкмо тук е границата между двата.
Критерият за това „преставане“ е слухово-познавателният с изричната
уговорка, че той не е равнозначен на сетивно-слуховият. Слухът е съ-глашател на гласа: съзаклятничеството между гласа и слуха по отношение
33
The Harmonics…, [I. 14]…, p. 106-107/175: The limit ‘must be determined by a
reference to that which produces the sound and to that which discriminates it – the voice,
namely, and the ear. What the voice cannot produce and the ear cannot discriminate must
be excluded from the available and practically possible range of musical sound. In the
progress in parvitatem the voice and the ear seem to fail at the same point. The voice
cannot differentiate, nor can the ear discriminate, any interval smaller than the smallest
diesis, so as to determine what fraction it is of a diesis or of any other of the known intervals. In the progress in magnitudinem the power of the ear may perhaps be considered to
stretch beyond that of the voice, though to no very great distance.’ Срв.: „Което единият
не може да възпроизвежда, а другият – да разпознава, то и следва да се изключи
от действителното и възможното за гласа разстояние“ (цит. по: Булева, М. Идеята
за..., с. 546, според изданието Аристоксен, Элементы гармоники, пер. и примеч.
В. Г. Цыпина).
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на точката, една и съща, в която те отказват, дава основание за онзи предел в изследователската рефлексия, под който тя отказва да се занимава,
защото би излязла извън границите на дисциплината. Гласът произведе,
ухото схвана и разумът отсъди. По такъв начин заедно с предела на самата музика Аристоксен посочва и предела на науката за музиката. Критерии за неговото поставяне и в двата случая са гласът и ухото. Този момент е коментиран от изследователите, сред които е и Хенри Макран, в
светлината на Аристотеловото влияние върху Аристоксен, проявяващо
се в надделяването на сетивно-звуковия критерий над абстрактно-математическия. Но ако Аристоксен е музикос в гръцкия смисъл на думата
– човек, отличаващ се с музикална „настройка“, именно която го прави
да е вещ в музиката, – а не е такъв, на когото прозвището „музикос“ му е
дадено ретроспективно заради неговите приноси към една наука, за чието оформяне сам допринася в най-голяма степен, това означава, че той не
възпроизвежда усвоени положения върху територията на дисциплината
за музиката, а достига до тях от позиция, необходима само за нея. Музикусът се изгражда чрез принадлежността си към музиката и съзира границите на нейния свят отвътре – не просто чрез сетивото, подаващо на
разума-съдник сведения, а чрез онзи по-висш остатък в съвместността,
или съглашателството, на глас, ухо и съдна способност, с чието разрушаване изчезва смисълът на музикалното. Защото както μουσική е нещо
повече от наука и от изкуство, повече от практическа и теоретична дейност, качество, което човек трябва да притежава, за да упражнява тези
дейности, така и музикосът е нещо повече от човек, който избира музиката като поле на своята дейност: той е избран от нея. И преди да отдаде
предпочитание на сетивното или на разумното, с което да се придвижва
в нея, той е поставил сам себе си в положение, в което да може да бъде
избран – положение на откритост, на готовност да бъде подложен на музиката, да я опитва и изпитва. Тази готовност е слухова в онзи най-широк
смисъл, който я свързва с чуването като позиция на човека в света.

Музикалната природа
Видимо и скрито, външно и вътрешно, повърхностно и дълбоко,
същностно и случайно – опозициите чертаят картина на музикален
свят, обитателят на който е призван да търси истината. Твърденията
на Аристоксен, изказвани по повод на всеки от пунктовете на изложението, са изпълнени с философски заряд, предоставен за разгръщане
от следващите поколения музикоси. Такъв заряд носят въпросите за
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природата на музиката, за основата на познанието, скрита дълбоко в
душата, за средствата в неговото постигане и начина на действието
им, нужен, за да бъде то „правилно“, за метода на науката хармоника,
който трябва да се хармонизира със самата хармония.
Когато Аристоксен говори за природата на инструментите и природата на хармонията, той излага твърдението, че успехите на свиренето
се постигат не с „външни средства“, каквито са техническите, а чрез откриване на основната хармония в природата на инструмента: „Обичайно
е човек да приписва провалите си и успехите си на природата на кларинета (αὐλός). Но това не би било така, ако нямаше нещо в природата
на инструмента, от което стоящата в основата хармония да се възползва.
В този случай, проследявайки мелодията до нейния първообраз в природата на кларинета, ние бихме открили [този първообраз] там фиксиран, безпогрешен и точeн. Но всъщност нито кларинетът, нито който и
да било инструмент не може да достави основата за принципите на хармонията. Има някакъв чуден ред, който принадлежи на природата на хармонията изобщо; в този ред участва всеки инструмент с най-доброто, на
което е способен, ръководен от онази способност на сетивното усещане
(αἴσθήσις), от която той, както и всичко останало в музиката, в последна
сметка зависи“34.
Идеята на Аристоксен като че ли без загуби може да се предаде осъвременено – както е осъвременяване и превеждането на авлоса с кларинет или флейта, – като се каже, че за разбирането на музиката основната
способност е сетивната. Но гръцкият музикос е изтъквал неколкократно
определящата роля на интелектуалната дейност по начин, който представя специфичното отношение между двете способности, всяка от които благодарение на другата разширява съдържанието си. Сетивният усет
Ibid. [II. 42], p. 132-133/196: ‘Plainly, then, one is as much justified in attributing their
failures as their success to the essential nature of the clarinet. But this would not have
been so if there was anything gained by basing harmony on the nature of an instrument.
In that case, as an immediate consequence of tracing melody up to its original in the
nature of the clarinet, we should have found it there fixed, unerring, and correct. But as a
fact neither clarinets nor any other instrument will supply a foundation for the principles
of harmony. There is a certain marvellous order which belongs to the nature of harmony
in general; in this order every instrument, to the best of its ability, participates under the
direction of that faculty of sense-perception on which they, as well as everything else in
music, finally depend.’ Срв. цит. по: Булева, М. Идеята за...., с. 546: „Обаче нито на
флейтите, нито на друг инструмент някога ще се удаде да обосноват природата на
хармоничното, доколкото изобщо всеки от инструментите може да усвоява нейния удивителен порядък толкова, колкото го управлява чувственото възприятие, от
което водят началото си и [инструментите], и всичко останало, което се отнася до
музиката“.
34
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е телесно-душевна връзка, на свой ред свързана с обективния музикален закон – с чудния ред в природата на хармонията. Дотам, докъдето се
простира сетивният усет, действа и музикалният закон. Отвъд него този
закон се прибира в математическото. Това е и причината, поради която и
последните елементи на музикалната наука не подлежат на обсъждане:
те са последни именно затова, защото поставят границите на музикалнохармоничната съвместност на усет (αἴσθήσις), интелект (διάνοια) и
закон (νόμος).
Взети в съдържанието и с конотациите, които носят в по-късни исторически системи, понятията „сетивна“ и „интелектуална“ способност не
са в състояние да хвърлят светлина върху специфичната динамика, която
протича между тях у Аристоксен и която той осветлява в своя апел да се
дълбае чак до природата – не само на инструмента, но и на хармонията,
към която той принадлежи. Това е пътят, който води до Аристоксеновата
идея за хармонията, както я представя М. Булева: „хармонията е концепция, предварително вътрешно чуване, което се предава на инструмента и
се изтръгва от него по силата на хармоничния проект-замисъл“35.
Раздвижените и нееднозначни отношения между сетивна и интелектуална дейност Аристоксен представя систематично, изброявайки три
необходими условия на музикалното изследване: „Първо, самите феномени трябва да бъдат наблюдавани правилно; второ, първостепенното и
вторичното трябва да бъдат разграничени точно; трето, заключенията и
изводите ни трябва да следват обосновано от предпоставките“36. Едва оттук нататък гръцкият музикос пристъпва към създаването на образеца
на науката „хармоника“ с нейния алгоритъм, преминаващ през родовете
на мелоса (диатоничен, хроматичен и енхармоничен)37, консонансите38,
тона и неговите подразделения39, тетрахорда и видовете му40 и т.н. – образец, който ще се задържи задълго в трактатите на музикалните теоретици, следващи своя учител.
Булева, М. Идеята за...., с. 545.
The Harmonics…, [II. 43-44]…, p. 134/197: ‘Firstly, the phenomena themselves
must be correctly observed; secondly, what is prior and what is derivative in them must
be properly discriminated; thirdly, our conclusions and inferences must follow legitimately from the premises.’
37
Ibid. [II. 44], p. 135/197.
38
Ibid. [ІІ. 45], p. 135/198.
39
Ibid. [ІІ. 46], p. 136/199.
40
Ibid. [ІІІ. 58-60], p. 149-150/209-210.
35
36
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След Аристоксен
Томас Матизен, редактор на раздела „Гръцки възгледи за музиката“
от сборника „Извори на музикалната история“41, отбелязва, че трактатът на Клеонид „Въведение в хармониката“42 е своего рода резюме на
Аристоксеновия трактат и че тъй като последният се е запазил само във
фрагменти, съчинението на Клеонид „е известна компенсация за загубата“43. Подобно обстоятелство предоставя възможност за сравнение на
съдържанието от двата трактата, изводът от което е недвусмислен: всеобхватната наука за музиката, както я нарича Аристоксен, се е затворила в строгите граници на музикалната теория, придобивайки установен
алгоритъм в представянето на своите правила, закони и „части“, избистряйки понятийния си речник, подреждайки проблемите си и утвърждавайки дефинициите си. И не само се е затворила в нея, но ѝ е позволила
– с постепенното разпространяване на правата ѝ върху всеобхватната
наука за музиката – да я експроприира изцяло. Тя ще бъде нейният основен, а в научен смисъл и единствен представител – факт, който, разбира
се, има своите безспорни предимства в превръщането на музиката в наука в точния смисъл на думата, с определен метод, полагащ своя опреMathiesen, Thomas J. II. Greek Views of Music. – In: Source Readings in Music History. Oliver Strunk (Ed.), Leo Treitler (Revised Ed.). New York – London: W. W. Norton
& Company, 1998, pp. 3-109.
42
Встъпителните думи на Матизен съдържат ценна информация: „Някои от ръкописите приписват съчинението на Клеонид, други на Евклид. В слабо променена
версия, без първите три изречения, в някои от ръкописите трактатът бива приписан
на Пап – александрийски математик с разцъфтяло творчество ок. 320 г. Главните
причини да бъде определен тук трактатът като Клеонидов са: 1) по стил и съдържание той не прилича на съчиненията на Евклид или Пап, 2) името на Клеонид е
посочено в една от двете най-ранни и най-важни сбирки на древногръцката музикална теория – ръкопис от ХІІ в. от Библиотека Апостолика Ватикана, Vaticanus
gr. 2338... Семплият директен стил и съдържанието говорят за това, че трактатът е
написан не по-рано от ІІ и не по-късно от ІV в.“ Трактатът е цитиран по: Cleonides.
Harmonic Introduction. – In: Source Readings…, pp. 35-46, p. 35: ‘Some of the manuscripts ascribe the treatise to Cleonides, some to Euclid. In a slightly different version,
missing the first three sentences, some of the manuscripts ascribe the treatise to Pappus,
an Alexandrian mathematician who flowrished around 320 C.E. The principal reasons
for assigning the treatise to Cleonides are: 1) in style and content, the treatise does not
seem especially “Euclidean” or characteristic of Pappus; and 2) the name of Cleonides
is assigned to the treatise in one of the two earliest and most important collections of
ancient Greek music theory, a twelfth-century manuscript in the Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vaticanus gr. 2338… The simple, straight-forward style of the treatise and its
content suggest that it was written no earlier than the second century and no later than
the fourth century C.E.’
43
Mathiesen, Thomas J. Op.cit., p. 35.
41
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делен обект в една забележителна адекватност, водеща до разцвета на
музикалната теория за векове напред. Това обаче неизбежно има своята
обратна страна: с необходимото за чистотата на теоретичната дисциплина ограничаване настъпва и забележимо отрязване на философските аспекти или ако не пълното им отстраняване, то във всеки случай йерархичното им подреждане под основните. Оттук, те съществуват именно
и само като аспекти, не се развиват в системата на една философия на
музиката, а остават в недрата на музикалната теория в качеството си на
философски ресурси. Като установява предметното съдържание на музикалната теория из общността на философското знание, Аристоксен
предоставя тази наука за развитие от последователите си: на тях няма
да им се налага отново да прилагат философската аргументация, която е
била необходима за него, за да оправдае нейната самостоятелност, границите ѝ и вида на нейното съществуване. Подобна аргументация ще
бъде изнесена пред скоби, а философски съдържимото в техните трактати – в случай че има такова – ще присъства в твърде различна степен
от една много широка амплитуда. На двата крайни пункта от нея стоят
имената на Клеонид и Аристид Квинтилиян.
Семплият директен стил, с който се отличава Клеонидовият трактат,
освен че издава времето на неговото създаване – не по-рано от ІІ и не
по-късно от ІV в. 44, говори и за определено схващане за предмета на
музикалната теория, за изискванията ѝ, за елементите, които трябва да
бъдат усвоени и в последна сметка – за важните неща, които влизат в
съдържанието ѝ. Към тях не спадат философските основания на музиката; причините, които биват търсени, са винаги в това, което се прави, се
извлича, се произвежда: „Причина за разликата във височините са качването и слизането, а резултатът – високото и дълбокото“45.
Трактатът на Клеонид свидетелства, че обемът и съдържанието,
обектът и предметът на музикалната теория са установени. И тъй като
хармониката е главната и основна част от музикалната наука, както е
постановил Аристоксен, фокусът попада върху нея без по-нататъшни обяснения за всички останали дисциплини, обучаването в които е
необходимо за изграждането на музикоса. Клеонидовият трактат, затвърждавайки алгоритъма на музикалната теория, зададен от Аристоксеновия, на практика го втвърдява.
Вж. бел. 42.
Cleonides. Op. cit., p. 36: ‘The causes of the difference between pitches are ascent and
descent, their effects are height and depth.’

44
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Твърде различен е случаят с Аристид Квинтилиян – музикален
теоретик от края на ІІІ и началото на ІV век46. Още определението,
което той дава на науката за музиката, е показателно за философското оглеждане на това, с което се занимава тя: „Музиката е наука за
мелоса и за нещата, отнасящи се до него. Някои я определят така:
„теоретическо и практическо изкуство на съвършения инструментален мелос“, а други по следния начин: „изкуство на подобаващото в
звуци и движения“. Но ние я дефинираме по-пълно и в съответствие
със своята теза: „знание за подобаващото в телата и движенията“47.
Думата „подобаващо“ не трябва да остане незабелязана. От Платоновите „Закони“ се знае, че подобаващите мелодии са тези, които
„по природа представят правилното“48. Освен етосните конотации, които
Томас Матизен го определя като неоплатоник, като не пропуска да отбележи и
подхващането на Аристоксеновата линия, през която тече влиянието на Аристотел.
С привличането на имената на древногръцките философи се отдава признанието, че с начина, по който говори за музиката, Квинтилиян се движи в по-широк
философски план на знанието от чисто теоретичния. В трактата „За музиката“ на
този автор „широкият обсег на материала – музикален, философски, медицински,
граматически, метрически и литературен – е преплетен в разгърнат и единен философски дискурс, в който музиката служи за образец за подредбата на душата и
космоса.“ Mathiesen, Thomas J. Op. cit., p. 47: ‘([A] wide range of materials – musical,
philosophical, medical, grammatical, metrical, and literary – are woven together into a
intricate and elaborately unified philosophical discourse in which music provides a paradigm for the order of the soul and the universe.’
47
Quintilianus, A. On Music. - In: Source Readings…, p. 48 ‘Music is a science of melos
and of those things contingent to melos. Some define it as follows: “the theorethical and
practical art of perfect and instrumental melos“; and others thus: “an art of the seemly
in sounds and motions“. But we define it more fully and in accordance with our thesis:
“knowledge of the seemly in bodies and motions.’ Определението е коментирано специално от Матизен: „Сложната дефиниция на Аристид Квинтилиян ясно показва
намерението му да води дискусията за музиката не в тесни технически термини,
а в по-широк философски контекст. Четирите термина от неговата дефиниция
– „знание“, „подобаващо“, „тела“ и „движения“ – преминават като рефрен през
трите книги на трактата и постепенно добиват комплексно значение. Едва в края
на целия трактат читателят осъзнава пълния смисъл на тази дефиниция: музиката
като осезаема парадигма на душата и тялото на света дава модел за по-високото
философско съзерцание, което възвръща душата към нейния извор.“ Mathiesen,
Thomas J. Op. cit., p. 48: ‘Aristides Quintilianus’s composite definition clearly signals
his intention to pursue the discussion of music not in narrow technical terms but rather in
a large philosophical context.The four terms of his definition – “knowledge”, “seemly”,
“bodies”, and “motions” – function as refrains throughout the three books of the treatise
and gradually take on complex meaning. Only at the end of the entire treatise does the
reader realize the full significance of this definition: music as the palpable paradigm of
the body and soul of the universe provides a model for learning the higher philosophical
contemplation that leads the soul back to its original source.’
48
Plato. Laws II 657 a. ‘[A]s regards music it has proved possible for the tunes which
46
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носи, „правилното“ е самият музикален закон (νόμος): именно той белязва човека – в случай че бъде следван от неговата душа и тяло – с качеството на музиката (μουσική). Единствено притежавайки това качество, което
го прави музикос, такъв човек е способен да се занимава с философия
– висшата музика49. Така музиката е, от една страна, неповторим източник за упражняването във философия, откривайки изглед към въпроси,
по традиция философски; от друга страна, тя разгъва широк спектър от
възможности – звуково-телесните възможности на мелоса, – с които човек разполага, за да избере „подобаващото“ за своята душевна практика.
„Подобаващо“ е следователно дума, която проявява двуединството на
практическата и теоретичната музика, необходимостта от тяхното научно
разграничаване, но и реалната им взаимозависимост. Съвършеният мелос
– основно понятие на Квинтилиян – е теоретичен конструкт; съвършената
песен е факт от реалността на музикалната практика, факт, който с определението „съвършен“, дошло от теоретичната реалност, се е издигнал до
възможността да бъде музикално и общностно легитимен.
С думата „подобаващо“ Квинлитиян изтегля лъч към Платоновата
„хармония“, която ни е дадена, за да изправи несъвършенствата у нас50
и да съгласува „тукашното“ с идващите „отгоре“ форми на правилното.
Определенията за мелос и тон, за движението като предикат на музиката,
както и за видовете движение, отново издават категориално възпитана
мисъл в старогръцката традиция, от която се е научила как да оползотворява музикалните ресурси във философията.

possess a natural correctness to be enacted by law and permanently consecrated.’ Available
at: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc...D657a (accessed on 26 January 2018).
Срв. Платон. Закони (превод: Н. Панова). София: Издателство СОНМ, 2006, с. 126.
49
Plato. Phaedo [60e-61b]. Available at: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc...
D60e. (accessed on 26 January 2018). Срв. Платон. Федон (превод: Б. Богданов). –
Диалози. Т. 2. София: Наука и изкуство, 1982, pp. 342-343.
50
Plato. Timaeus [47 d]. ‘And harmony, which has motions akin to the revolutions of
the Soul within us, was given by the Muses to him who makes intelligent uses of Muses,
not as an aid to irrational pleasure, as is now supposed, but as an auxiliary to the inner
revolution of the Soul, when it has lost its harmony, to assist in restoring it to order and
concord with itself.’ Available at: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc...D47d
(accessed on 26 January 2018). Срв.: „А хармонията, чиито движения са сродни с
кръговратите на душата в нас, не се смята от човек, който с разум общува с музите,
полезна за безсмислено удоволствие, както сега се смята, но тя ни е дадена от музите като съюзница на душата ни за привеждане в ред и съзвучие на разстроения ѝ
кръговрат“, Платон. Тимей (превод: Г. Михаилов). – Диалози. Т. 4. София: Наука и
изкуство, 1990, с. 500).
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Aristoxenus and ‘the Musician’s Equipment’
Kristina Yapova

Abstract
Henry Macran – translator and author of a commentary on The Harmonics
of Aristoxenus – observes that the Greek philosopher had already been described
as ‘mousikos’ (μουσικός = musical) by ancient writers. My essay takes this as
its point of departure to pursue two goals: firstly, to discover how Aristoxenus’
work justifies his title ‘mousikos;’ and secondly, to outline what his writings reveal about the knowledge of music in general. Aristoxenus’ approach is twofold:
music theory and philosophy. And, while it is well-known that he was the first to
establish ‘music theory’ as a discipline and to make it the main component in the
general science of music, the method he uses deserves special attention. His system might be described as laying the philosophical foundations of music theory.
Keywords : music, Aristoxenus, mousikos (μουσικός = musical), harmonia, harmonic, voice, tone.
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APPROACHES TO SUCCESSIVE TECHNIQUE:
EARLY RUSSIAN ORTHODOX SCORES
Vesela Boyadjieva

Introduction
Early Russian polyphony developed within monastery walls and has
retained its mystery up to the present day. The numerous contemporary
studies on the problems sometimes complement one another, but in other
cases they obviously contradict. Russian medieval theory tries to reveal
the logic of Early Russian Orthodox scores. Scholarship on this kind
of 16th- and 17th-century polyphony does not give information about a
universal voice-connecting method. Early Russian Orthodox polyphony
has the same features as folk polyphony, but it is charged with Orthodox symbolism. That is why the notion of an ‘accidental vertical event,’
correlative to the folk techniques, cannot be applied in the same way to
church music. The present study will try to connect the main features of
the vertical-horizontal flow in Orthodox chant.
Folk and church polyphony both achieve the derivation of the voices
by the horizontal overlaying of voice variants: ‘By combining the polyphonic processing of all one-part songs, we have…a polyphonic musical
piece.’1 In other words, the successive technique is a resource that applies
to the Eastern tradition in a specific way. The ‘simultaneously sounding
variation’2 presupposes chance with regard to the vertical event; the voices
correlate, but do not complement each other.

Horizontal Overlay of the Voices
Various sources give information about the opportunities of voice-connecting of the variants. The departure point is well-known: old Russian
polyphony consists mainly of three voices called put’-niz-verch (hence
the Russian term ‘troestrochie’, literally ‘of three-lines’), sometimes a
fourth voice (‘demestvo’) is applied. The connecting of the voices occurs
Garbuzov, Nikolai. Древнерусское народное многоголосие (The Early Russian Folk
Polyphony). Moscow-Leningrad: Gosudarstvennoe Muzykal’noe Izdatel’stvo, 1948,
p. 38: ‘Объединяя в одно целое полифонические обработки всех одноголосных
построений песни, мы получаем (…) многоголосное музыкальное произведение.’
2
Sachs, Curt. ‘Heterophonie’. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel-Basel-London: Bärenreiter Verlag, 1959, p. 327: ‘gleichzeitige Variation.’
1
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like this: ‘The three-voice chants appeared on the basis of the two-voice
ones: a new voice was added to the already existing two. Recorded in the
books three-voice chants could be sung in two voices, choosing from it
(the chant) pairs – lower and middle, middle and upper. We can see, therefore, that in the field of polyphonic singing exists the practice of variant
(different) performances of the recorded text, as in the case of one-voice
singing.’3 A very important feature could be derived from another source –
the performance practice is not conducted by the recorded text – the three
voices do not have the same sense of a score as in the Western tradition.
The main difference is that each voice is self-sufficient and, what is more,
it does not bring complementarity.
Nikolai Uspensky summarizes the final results of the application
of the successive technique in both Western and Eastern church music:
‘Characteristic of the Russian ‘line’ two-voice polyphony is the lack of
consistent interval correlations, indispensable for the organum.’4 Hence,
the main feature is the possible disintegration of the score. This characteristic gives the specific Orthodox interpretation of polyphony as a spatial dimension, but not in the sense of Western church music.

Vertical Events. Starting Position
The harmonic intervals of a second, third, and fifth are presented in
Russian music in a subordinate position. The universal term tertzovost’
(third-structure) shows the place of the third as a predominant harmonic interval. In Orthodox scores the octave is naturally applied as well; it
comes from the duplication of the voices (overlapped voices). ‘The score
3
Русское церковное многоголосие, пение демественное и строчное (Russian
Church Polyphony, Penie Demestvennoe i Strochnoe). In: Трисвятое (Trisvyatoe). Yu.
Evdokimova, A. Konotop, N. Koren’kov (eds.) Moscow: Pravoslavnoe penie, 1997:
‘Трехголосные распевы появились на основе двухголосных: новый голос добавлялся к уже имеющимся двум. Записанные в книгах трехголосные распевы можно было
петь двумя голосами, выбирая из него пары – нижний и средний, средний и верхний. Мы видим, таким образом, что и в области многоголосного пения существовала та же практика вариантного исполнения записанного текста, что и в области одноголосия.’ Available at: http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.
trisagion3 (accessed on 03 February 2018).
4
Uspensky, Nikolai. ‘Многоголосие’ (Polyphony). In: Nikolai Uspensky. Образцы
Древнерусского певческого искусства (Samples of the Early Russian Art of Singing).
Moscow, 1985: ‘для русского “ленточного” двухголосия характерно отсутствие
постоянства интервальных соотношений, непременного для органума.’ Available
at: http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.uspen5 (accessed on 03
February 2018).
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was written with reference to the male voices. Its range corresponds to the
full church scale; from G great octave to d one-line octave, inclusive. The
upper tenor register remained unused. That is why the bass, having all the
tones of the great octave and partially contra octave, was sung an octave
below what was written (as it is sometimes sung today). For the ‘small
singers’ (as the boys were called) special parts were not written. They
sang the same, an octave above that written.’5 The main challenge for the
researchers is to justify the existence of all these intervals in Russian polyphony (‘troestrochie’). The dispute on this issue is live, and continues
up to the present day. We will outline the main assertions.

a. Transposition of the Voices
In Russian theory the idea of transposition of the voices is suggested
with the intention of explaining the vertical logic. Authorities such as
G. Pojidaeva and S. Screbkov support the idea that in this way the vertical
event will be corrected. But as can be seen from the scores below, the
result will not favour the third-structure. The examples below show that
the vertical events 1-3-5 and 2-4-5 are likewise in wide usage. This rejects
the opportunity of transposition of the voices.

Uspensky, Nikolai. ‘Многоголосие’ (Polyphony). In: Nikolai Uspensky. Образцы
Древнерусского певческого искусства (Samples of the Early Russian Art of Singing).
Moscow, 1985: ‘Партитура писалась применительно к составу мужских голосов. Ее
диапазон соответствовал полному церковному звукоряду: от соль большой октавы
до ре первой октавы включительно. Высокий регистр тенора оставался неиспользованным. Зато басы обладавшие звуками всей большой октавы и частично контроктавы, пели октавой ниже написанного (как иногда поют и теперь). Для “малых
певцов” (так назывались певчие мальчики) особых партий не писали. Они пели
то же самое октавой выше написанного.’ Available at: http://www.canto.ru/index.
php?menu=public&id=medieval.uspen5 (accessed on 03 February 2018).

5
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Example 1. Dostoyno Est’6

In Example 1 the second-fourth-fifth vertical event is corrected to a
‘fourth-sixth chord’ in the final vertical event.

Uspensky, Nikolai. Образцы Древнерусского певческого искусства (Samples of the
Early Russian Art of Singing). Moscow, 1985. Available at: http://www.canto.ru/index.
php?menu=note&id=uspensky.mnogo.mnogo_96 (accessed on 03 February 2018).

6
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But Example 2 shows the conscious entry of the final fourth-secondfifth vertical event (‘fourth-fifth chord’):
Example 2. Budi Imya Gospodne7

The horizontal flow is the determinant, it clarifies, further refines the
vertical event. In other chants we can see final harmonic intervals, entering in two seconds or in two fourths, for example. These observations
further sharpen the attention to the seconds and the fourths, which are
obviously not ‘corrected’. Certainly, it is a sought after result or, at least,
an admissible one. The particular interest in the final vertical events is not
accidental in this study. Additional targeting and limiting the question of
vertical proceedings in this way can lead to conclusions that are directly
connected with Orthodox theology.

b. Final Vertical Events
The theological idea of the Final purpose is in fact the idea of the
Divine completeness. The vertical relations in Early Russian polyphony
integrate the voices in specific way so that they reflect the theologic
idea of completeness. There are certain preferences to the final vertical
events in Early Russian polyphony, but it has not an exact theoretical
Uspensky, Nikolai.Образцы Древнерусского певческого искусства (Samples of the
Early Russian Art of Singing). Moscow, 1985. Available at: http://www.canto.ru/index.
php?menu=note&id=uspensky.mnogo.mnogo_106 (accessed on 03 February 2018).
7
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description, i.e. it does not correspond to the western definition of
cadence. At the same time whatever consistency could be noticed. The
final vertical events are built on the intervals fourth, fifth, octave, second,
more scarcely in the structure of the intervals we observe a third and a sixth.
Then we can proceed to the hypothesis that the choice of the intervals is
limited to a definite circle, they belong to a definite completeness which
is subdued to preliminary concrete theoretical knowledge. In other words,
there is an objective completeness which is a preliminary created inward
conception. And the resounding completeness is a total of the elements
of this conception. This tendency of reasoning can be certified by the
following quotation: ‘It is curious to mention that the most frequently found
accords in demestvenno-putevoe polyphony are: a second, fourth, and
fifth. In our opinion such fourth–fifth-second harmony is not accidental, it
appears as an assertion of the ancient-medieval objective world view. The
phonism of the polyphony in the singing traditions of the Southern Slavs –
Bulgarians as well as Georgians – is built on the basis of similar harmony.
The second is a split of the sound, the fourth and the fifth are plain intervals,
they express the completeness of the sound the most thoroughly. In other
words, the combination of seconds, fourths and fifths is an illustration of the
completeness in the music, therefore, this kind of polyphony (demestvenoputevoe mnogogolosie) is aiming at perfect harmony if harmony is
understood in its literal meaning, as a replacement of the split multitude
and achievement of utmost unity. To grasp the ontological fundamental of
the indicated harmony, it is necessary to look back to the antique-medieval
cosmology. The philosopher-neoplatonist Procles describes three types of
proportional correlations between the four basic elements of the cosmos –
air, water, fire, and earth – arithmetic, geometric, and harmonic. According
to Procles’ harmonic proportions, the transition from fire to air corresponds
to the interval of a fourth, from air to water – a second, from fire to water – a
fifth, from fire to earth – an octave. In this way, the antique-medieval cosmos
sounds as an octave, in which two fourths, two fifths, and one second are
sounding. If we take account of the patristic conception, according to which
the cosmos has the imprint of the Divine creative power, the conclusion is
obvious: the vertical of the demestveno-putevoe mnogogolosie appears as
an expression of the uncreated Divine harmony. It is an incarnation of the
resounding Divine energies.’8
Losev, Alexey. ‘Античный космос и современная наука’ (Antique Space and Modern
Science). In: Alexey Losev. Бытие. Имя. Космос (Being. Name. Space). Moscow: Mysl’,
1993, p. 273. Qu. by: Priest Grigory Musokhranov. ‘Демественно-путевое многоголосие
8
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The support of ancient-Greek theory is an indivisible part in the
examinations on Christian problematic. ‘This is why new theologians are
obliged, like the Great Fathers of the Church, from the very beginning to
walk over the spiritual Hellenization (according to Dostoevsky), if they
want to be real theologians and teachers of the Church.’9
We can conclude that the final vertical events, even though they contain only parts of the common, have the apprehension of completeness,
expressed in the triple connection second-fourth-fifth. From this point of
view, the vertical is no longer accidental.
16-17 вв. как выражение музыкальной стихии Божества. Опыт религиозно-философского осмысления музыки’ (Demestvenno-Putevoe Mnogogolosie 16th-17th Centuries as
an Expression of the Musical Element of the Godhead. An Attempt of Religious-Philosophical
Understanding of Music). In: Priest Grigory Musokhranov. Педагогические рождественские чтения: православная культура в пространстве общеобразовательной школы: материалы межрегиональной научно-практической конференции (Pedagogical
Christmas Readings: Orthodox Culture in the Space of the General Education School:
Materials of the Interregional Scientific and Practical Conference). Moscow: Planeta, 2011,
pp. 81-91: ‘Интересно то, что наиболее частыми интервалами гармонических созвучий
демественно-путевого многоголосия были секунда, кварта и квинта. На наш взгляд,
такое кварто-квинтовое и секундовое звучание не случайно, но является выражением
всего антично-средневекового объективного мироощущения. На подобных созвучиях
зиждется фонизм многоголосия в песенных традициях южных славян, например болгар, и Грузии. Секунда есть минимальное расщепление звука, кварта и квинта – это
чистые интервалы, в своем звучании они в наибольшей степени выражают целостность двух звуков. Значит, сочетание секунды, кварты и квинты есть выражение идеи
Целого в музыке, значит, демественно-путевое многоголосие тяготеет к совершенной
гармонии, если гармонию понимать в ее буквальном значении – как сведение разрозненного множества к максимальному единству. Для понимания онтологической основы указанных созвучий необходимо обратиться к антично-средневековой космологии.
Философ-неоплатоник Прокл описывает три способа пропорционального соотношения четырех основополагающих стихий космоса: огня, воздуха, воды и земли – математическое, геометрическое и гармоническое. Согласно гармонической пропорции
Прокла, переход от огня к воздуху соответствует интервалу кварты, от воздуха к воде
– секунды, от огня к воде – квинты, от воды к земле – опять кварты, от воздуха к
земле – квинты, от огня к земле – октавы. Таким образом, весь антично-средневековый космос звучит как октава, внутри которой звучат две кварты, две квинты и одна
секунда. Если учесть патристическое воззрение, что космос несет в себе отпечаток
Божественной творческой силы, то вывод очевиден: гармоническая вертикаль демественно-путевого многоголосия есть выражение нетварной Божественной гармонии,
есть воплощение звучащих Божественных энергий.’ Available at: http://svyato-troitskiy.
ru/pastor/articles/129/ (accessed on 03 February 2018).
9
Midich, Pojarevacky and Branichevsky, Bishop Ignatius. Православното богословие днес
– проблеми и перспективи (Orthodox Theology Today – Problems and Perspectives): ‘Ето
защо новите богослови са длъжни, подобно на великите отци на Църквата, отначало да
извървят духовната елинизация (по думите на Достоевски), ако искат да бъдат истински богослови и учители на Църквата.’ Available at: http://www.pravoslavie.bg /България/
православното-богословие-днес-проб/#.U9EF50BWHFw (accessed on 03 February 2018).
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Harmony of a More Recent Type. Early Partes.
(Instead of Conclusion)
The score of the early partes looks and sounds like the antithesis of
these statements. Its clarified vertical third-structure creates an impression
of the lack of historical connection with the Early Russian troestrochie.
However surprising it may seem, the continuity is realized by means of
the specific Russian application of the successive technique. It is illustrated by means of the following quotation: ‘Thus the obikhod four-voice
structure is not entirely four-voiced. First of all, the basic chant automatically is overlapped in thirds, acquiring absolutely predominant meaning
in the general sounding. In the second place, the aim of harmonization
itself appears contradictory to the classical one: on the one hand it appears to be simpler, since not only one but two voices have been given
a priori; on the other hand it is complicated by some restrictions in the
choice of means, since the melodic progression, which is easily harmonized in accordance with the classical rules, being steadily presented in
the third-structure two-voiced composition resists harmonization in general (i.e. it may resist, but there are restrictions as well, established by the
tradition of the common functionality).’10
The third-structure in the partes-singing is gradually formed as
overlapping of the chant in parallel thirds. It becomes one of the most
noticeable characteristics in the Orthodox score. Even though the
parallel movement is inert in nature, despite being only a sound effect,
it puts additional tasks. In Russian theory this kind of duplication is
permanent, the counterpoint has to be adjusted simultaneously to both
voices. This compulsory duplication requires the use of counterpoint, but
not harmonization. The prevailing stepwise progression of the melodic
Regent Ludmila. Особенности гармонизации “терцового” обиходa (Features
of the Harmonization of the ‘Third-Structure’ Obikhod). ‘Таким образом, обиходное
четырехголосие – не совсем четырехголосие. Во-первых, основной напев
автоматически удваивается терцовой второй, приобретая абсолютно главное
значение в общем звучании. Во-вторых, сама задача гармонизации становится
непохожей на классическую: с одной стороны она становится на порядок проще,
ведь не один, а два голоса уже заданы априори; с другой стороны – осложняется
некоторыми ограничениями в выборе средств, ибо зачастую мелодический оборот,
легко гармонизуемый в соответствии с классическими правилами, будучи жестко
задан в виде терцового двухголосия, не поддается правильной гармонизации
вообще (т.е., может быть и поддается, но есть еще и ограничения, накладываемые
устоявшимися традициями простой функциональности). Available at: http://kliros.
ru/stat/garm.html (accessed on 03 February 2018).
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material eliminates the danger of ‘forbidden’ leaping dissonances. This
construction can easily be submitted even to the rules of strict counterpoint.
Hugo Riemann calls the derivation of voices by duplication
‘Ergänzungstimmen’ (complementing voices) in his opinion they are
‘unkontrapunktisch’11 (not to be put in counterpoint). In the Western
theory the parallel movement is realized subsequently. The duplicating
voice is connected mainly with the polychoral texture, where the parallel
duplication is presented as inert. Of interest here is the order of construction
– the duplication for Western theorists is subsidiary both in sense and order
of writing out, while in Russian theory it is initial and fundamental. This
would make no difference if the final result were observed; it would be
analogous. Something else matters – Western theory clearly indicates the
rules of the vertical event, while Orthodox polyphony is gradually striving
to create a voice-connecting system of its own. The successive technique
also justifies its conscious vertical event. The prevailing second-fourthfifth vertical of the Early Russian troestrochie corresponds to antique
church cryptography. Gradually it was replaced by the third-structure
corresponding to the basic Christian symbol of the Trinity.

Riemann, Hugo. Lehrbuch des einfachen, doppelten und imitierenden Kontrapunkts.
Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1914, p. 6.

11
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Approaches to Successive Technique:
Early Russian Orthodox Scores
Vesela Boyadjieva

Abstract

Early Russian Orthodox polyphony has the same features as folk polyphony, but it is charged with the Orthodox symbolism. That is the reason why the
notion of an ‘accidental vertical event’, correlative to the folk techniques, cannot
be applied in the same way to the church music. The present study connects the
main features of the vertical-horizontal flow of Orthodox chant.
The successive technique is a resource that applies to the Eastern tradition
in a specific way; the voices correlate, but do not complement each other. Orthodox polyphony is gradually striving to create a voice-connecting system of its
own. The prevailing second-fourth-fifth vertical of the Early Russian troestrochie corresponds to antique church cryptography. Gradually it was replaced by
the third-structure partes associated with the basic Christian symbol of the Trinity.
Keywords: successive technique, Early Russian polyphony, troestrochie,
Orthodox church music, partes-singing.
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МНОГОСТРАННОСТ НА АКОРДИТЕ С
УВЕЛИЧЕНА СЕКСТА
Весела Наумова

В еволюцията и реконструцията на тоналната система особено значение придобива алтерованият акорд с увеличена секста в състава си – продукт на проникващите в съзвучията по линеарен път алтерации с помощта на проходящи или спомагателни тонове. Сонориката на увеличения
секстакорд още от векове е впечатлявала композиторите и е интригувала теоретиците. Енхармонично податливата структура на акорда, съдържаща дисониращите интервали увеличена секста и тритонуси, създава
предпоставки за неговото многостранно интерпретиране. В теоретичната
литература и в обучението по хармония у нас тази проблематика не е застъпена. Настоящата статия изследва и представя увеличения секстакорд
като специфичен хармоничен феномен от гледна точка на съвременната
теория с цел приложението му в педагогическата работа.
Обща харатеристика
Наименованието „увеличен секстакорд“1 води началото си от
най-общата систематизация на акордите, в която този характерен интервал се намира между баса и някой от горните гласове. Oсновният
принцип на разрешение на увеличените секстакорди е в противоположно движение навън към октава. В най-обичайната конфигурация,
построен на ᵇVI степен в хармоничен мажор и VI в натурален минор,
алтерованите ᵇVI и #IV степени действат като двоен водещ тон, подпомагайки и подсилвайки тежнението към доминантата.
В съвременната англоезична теоретична литература и учебниците по хармония акордите с увеличена секста се определят като: Италиански, Немски, Френски, Швейцарски2. Имената се използват в
практиката, но нямат прилика с общоприетото обяснение например
за Неаполитанския акорд.3 Възприето е също така да се отбелязват и
Англ. Augmented-Sixth Chords; фр. Accords avec sixte ajoutѐe augmentѐ; итал. Seste
aumentate. На български е утвърдено терминологичното словосъчетание „акорд с
увеличена секста“. В настоящата разработка „увеличен секстакорд“ се употребява
паралелно като синоним.
2
Italian, German, French, and Swiss sixth chords.
3
Различните видове увеличени секстакорди съдържат различен „белег“ и са идентифицирани с географско наименование, като се предполага, че всеки е исторически или географски оправдан. Интригуващ факт е, че въпреки придобитата широка употреба, не е известно точно от кого са дадени означенията на акордите, но
така позволяват бърза идентификация.
1
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с римски цифри, с подробна арабска номерация за интервалите, образувани от баса.4
Пример 1. Walter Piston, Harmony, S. 279

В примерите a., b. и d. алтерованите акорди извън тонален контекст
звучат като доминантов септакорд. В тонален план обичайното разрешение на увеличения секстакорд е в D, или в предшестващия К64.5 Акордите се разглеждат като самостоятелни съзвучия, подготвящи доминантата и не се идентифицират като странични доминанти към V степен.6 В
разработките на Марк Физъл се определят като ‘Pre-dominant’7, акорди
предшестващи D, в смисъла на второстепенни акорди.
В учебниците по хармония у нас, както и в по-голяма част от руската литература, не се отделя специално внимание на увеличените
секстакорди като сонорен феномен. Те се споменават в групата на алтерованата субдоминанта, независимо на коя степен II или IV, с конкретните означения за алтерованите степени на акорда – например
SII7 #1#3b5 или S7 #1 или само римски цифри – II7 #1#3b5; IV7#1 .
Според трудовете на:
Piston, Walter. Harmony. New York: 5th Edition Mark DeVoto, 1987;
Aldwell, Edward, Carl Schachter, Allen Cadwallader, Harmony and Voice Leading. New
York: 4th Edition, Schirmer/Cengage Learning, 2011;
Kostka, Stefan, Dorothy Payne. Tonal Harmony with an Introduction to Twentieth-Centure Music. New York: 7th Edition, 2012;
Pantaleoni, Stefano. Teoria, analisi e composizione. Lezioni di armoniа. Parma: Editore
Attilio Bertolucci, 2015;
5
Увеличеният секстакорд от вид b в четиригласния строеж образува интервал чиста квинта. При връзката с доминантовия акорд се получават паралелни квинти,
допустими в практиката, освен когато са между бас и сопран. По-често срещани са
между бас и тенор.
6
Piston, W., Op. cit., p.278: ‘The augmented sixth chords are nondominant in function.’
7
Feezell, Mark. Music Theory Fundamentals. 1-st Edition Learn Music Theory.net,
2016, ‘Pre-dominant Chromatic Harmonies: N6 and +6 chords.’ Available at: http://
learnmusictheory.net/ (accessed on 20 February 2018).
4
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В своя учебник по хармония Е. Абизова8 дава подробно описание
на увеличения секстакорд и неговите варианти.
Пример 2. Елена Абызова, Гармония, с. 245

В исторически план въпросът относно алтерованите акорди и
увеличения секстакорд, както и има ли основен тон или е просто линеарен акорд, получен по хроматичен път, е стоял пред редица теоретици. Проблемът за неопределената му основа е разгледан от Рамо
през 1760 г.9, който поддържа тезата, че увеличеният секстакорд няма
основен тон. Хуго Риман в своя труд „Handbuch der Harmonie- und
Modulationslehre“ представя поредица от алтеровани дисониращи
акорди10, които в друго свое изследване определя като увеличени секстакорди11. Трудността в определяне основата на тези типове акорди е демонстрирана и в други трудове, извлечена от вариантите на
субдоминантите и страничните доминанти.12
Абызова, Елена. Гармония. Москва: Музыка, 2001, с. 245.
Rameau, Jean-Philippe. Code de musique pratique. Paris: l’Imprimérie royale, 1760.
10
Riemann, Hugo. Handbuch der Harmonie- und Modulationslehre. Leipzig, 1905, S.
97-106.
11
Riemann, Hugo. Elementar-Schulbuch der Harmonielehre. Berlin: M. Hesse, 1919,
S.166: „übermäßigen Sextakkorde.“
12
Schoenberg, Arnold. Harmonielehre. Leipzig: Edition Peters, 1977.
Kurth, Ernst. Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners „Tristan“, Bern: P.
Haupt, 1920.
8
9
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Интересно свойство е енхармоничната замяна, при която увеличеният секстакорд може да се интерпретира като D7. Относно това
Е. Абизова пише: „Най-употребяван е II65#1. Своеобразието на фонизма е в енхармоничното съвпадение с хармонията на мажоро-малкия
доминантсептакорд. Типично и най-вече интересно е неговото плагално разрешение в I53, придавайки необичаен характер на звучене
на мнимия доминантсептакорд.“13 Това обстоятелство дава основание увеличения секстакорд да се третира като странична доминанта.
Посоченият акорд може да се обясни по два начина – два енхармонично равни алтеровани акорда – II65#1#3b5 и DDvii7b3. Този проблем
винаги е бил интригуващ и спорен. От основно значение за неговата
определеност е ортографското му представяне. Важно е правилното
разчитане на композиторското решение. Характерната звучност на
акордите с увеличена секста е в резултат на комбинация от едновременно мелодично алтероване, в два или три гласа, в повечето случаи,
подсилвайки прозвучелия преди това субдоминантов акорд.
Освен на bVI, акорди с увеличена секста могат да бъдат построени и върху други степени, със същата интервалова структура, но
съответно това променя тяхната функционалност.
Пример 3. Елена Абызова, Гармония, с. 358

Следващите откъси са нетипични примери за обясняване на увеличния сектакорд като D. Формира се на bII, което означава D7b5. С
доминантова функция и с тежненията на bII и VII степени, разрешението на акорда логично е към тониката.

Абызова, Елена. Цит. съч., с. 246: „Наиболее употребителен II65#1. Своеобразие
его фонизма в энгармоничесом совпадении с гармонией малого мажорного –
доминантсептакорда. Типично и наиболее интересно плагальное его разрешение
в I53, придающее необычный характер звучания мнимого доминантсептакорда.“

13

43

Пример 4.а. Schubert, String Quintet in C, D.956, mvt.414

4.б. Schubert, Schwanengesang, D.957/13, „Doppelgänger“ 15

14
15

Edition Breitkopf &Härtel.
Edition Peters.
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Исторически обзор
Сонорността на увеличения секстакорд не се среща често в епохата на Барока. Ранни образци, предвестници на това съзвучие могат
да се открият в Баховите хорали.
Пример 5. Bach, BWV 351, „Ich hab mein Sach Gott“16

Пример 6. Scarlatti, Cantata „Matilda, mio tesor“17

В класическия стил тези акорди са типична форма и установен
принцип за подчертаване достигането на доминантовата хармония.
Те изпълняват ролята на второстепенен акорд, постигнат по линеарно-хроматичен път, подсилващ драматургичните тенденции в каденционните моменти. Разбира се, както вече се спомена, съществуват различни концепции по въпроса относно функцията, която
изпълняват.
16
17

Edition Breitkopf &Härtel.
Manuscript.
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Пример 7. Haydn, String Quartet, op.64, №518

Пример 8. Mozart, Piano sonata, K.576, d moll, mvt. 319

Пример 9. Beethoven, Piano sonata No.8, op.13 „Pathetique“, mvt.320

Edition Eulenburg.
Edition Peters.
20
Edition Peters.
18
19
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Характерната „драматична“ звучност на увеличените секстакорди намира по-свободна употреба в романтичните композиции и се
среща често в хармоничните структури през втората половина на
XIX век.
Пример 10. Mendelssohn, Song without Words, op. 102, no. 621

Въпреки че увеличеният секстакорд се появява по-естествено в
минорни тоналности, появата и в мажорни тоналности е вероятна,
специално в пасажи с употребата на акорди под влияние.
Пример 11. Schubert, Waltz in C major, Valses sentimentales, D. 79922

Съзвучието е широко разпространено в творчеството на Чайковски.23
Edition Breitkopf &Härtel.
Edition Breitkopf &Härtel.
23
В своя труд Ю. Холопов определя този характерен за стила на Чайковски акорд
като „секстата на Чайковски“; Холопов, Ю. Гармония – теоретический курс.
Москва: Краснодар, 2003, с. 374: „секстой Чайковского“.
21
22
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Пример 12. Tchaikovsky, Symphony No. 5, op. 64, mvt.1, Easy Piano 24

Счита се, че сонориката на увеличения секстакорд е по-малко
разпространена в песенната литература на Бродуей, но все пак такива примери могат да се намерят.
Пример 13. Kern and Hammerstein, „Can`t help lovin` dat man“25

В този по-свободен стил #IV не се разрешава в V степен, но звучността на увеличения секстакорд е все още отличително интензивна
,
към D. По интересен начин e означен акорда над петолинието –
енхармоничнa замяна на увеличения секстакорд с цел улесняване на
интерпретацията.26

Модулации чрез енхармонизма на D7
(чрез акорд с увеличена секста)
Този вид модулация се основава на енхармоничното равенство на
малка септима и увеличена секста. В качеството на енхармоничната
замяна на акордите се използват не само натуралния D7 и неговите обръщения, но и алтеровани – D7b5, D7#5, както и доминант септакорди, явяващи се като странични доминанти. Особено характерно
Easy Piano, Hal Leonard.
Hal Leonard.
26
В контекста на джазовата хармония акордът може да се обясни като тритонусова
замяна на DD. На това ще бъде обърнато внимание по-късно.
24
25
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тук се явява енхармоничното преосмисляне и преминаване от просто
към сложно – превръщане на малка септима в увеличена секста, натурален D7 в алтерован.
При разглеждане на енхармонична модулация чрез D7 в учебниците по хармония у нас съществуват различни гледни точки.27 Представената позиция е извлечена от педагогическата практика и се базира на съвременните тенденции и тълкувания.
Според Б. Елиезер: „...в музикалната практика се е обособил като
по-характерен случай този, при който доминантовото четиризвучие на
дадена тоналност се третира (енхаронично изменено) като алтерован
субдоминантов акорд (SII7 #1#3b5 в мажор или S7 #1 – в минор) и се отвежда в К64 и по-рядко в Т на тази мажорна или минорна тоналност, която
отстои на полутон под дадената“28. В допълнение на това, и в по-точното и ясно разяснение за осъществяване на енхармоничната модулация,
може да се добави и мнението на Е. Абизова: „Тази модулация е основана на енхармоничната замяна на малката септима, включена в V7, в
увеличена секста и неочакваното „превръщане“ на диатоничния акорд
в алтерован акорд с увеличена секста (най-често в алтерован субдоминантов акорд), ярко дисониращ в новата тоналност.“29
Когато слушаме даден акорд с увеличена секста без разрешение,
той звучи точно като D7. Тази двузначност е особено ценна в модулациите, защото мажoромалкият септакорд може да се разреши по
два и повече начина, в зависимост от това как се означава. Така чрез
ефекта на лъжливото разрешение внезапно ще се въведе новата тоналност. Интерес представлява следващият пример:

Хаджиев, Парашкев. Хармония. София: Музика, 1976, с.181: (след енхармоничната замяна,) „полученото двойно умалено четиризвучие най-често се използва с
функция на доминанта към доминантата, респективно към К64 от новата тоналност.“
28
Елиезер, Бенцион. Задачи по хармония. София: Музика,1979, с.123.
29
Абызова, Елена. Цит. съч., с. 356: „Эта модуляция основана на энгармонической
замене малой септимы, входящей в V7, на увеличенную сексту и неожиданном
„перевращении“ диатонического аккорда в альтерированный аккорд с ув.6 (чаще
всего в аккорд альтерированной субдоминанты), ярко диссонирующий в новой
тональност.“
27
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Пример 14. Mozart, String Quartet in d moll, K 421, no.15, mvt.130

Тоналността в т.42 е Es dur = N в d moll. Ясно се вижда, че този
пасаж е твърде „оцветен“ от акорди под влияние на минора – субдоминантата и тониката. Вместо очакваната DD в Es dur, се каденцира
в a moll. Въпреки че това разрешение звучи малко изненадващо, то
създава чувство за ретроспективност. В показаните акорди от т.4445 с техните разрешения, означението за увеличения секстакорд би
трябвало да бъде dis вместо es. Модулацията до a moll е затвърдена
в следващите пасажи в т.53. Тя е енхармонична, защото акордите са
разрешени по начин, който изисква преосмисляне (независимо дали
разрешенията са означени или не). Тази прогресия може да се нарече
също и модулация чрез енхармонично преосмисляне.
Енхармонична замяна на мажоромалкия септакорд не е задължително да се превръща в акорд на алтерована субдоминанта от bVI степен. Енхармонично подобни доминант септакорди и други алтеровани акорди с увеличена секста, както вече беше отбелязано, има и на
степените bII и IV (на bIV само в минор), което позволява осъществяване на модулации до далечни тоналности.
30

Edition Mutopia Project.
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Увеличен секстакорд и тритонусова замяна
В следващия пример са показани различни енхармонични варианти на тритонусови връзки на доминантов септакорд и увеличен секстакорд:
Пример 15. Енхармонично родство на D7 и увеличения секстакорд

Енхармоничното представяне на умалената квинта като увеличена кварта (а и б) е същото като между D7 и увеличения сестакорд (а и
с). Увеличеният секстакорд от вида d съдържа в себе си два тритонуса и тяхнното преместване (f) може да се интерпретира като една от
двете D7 с понижена квинта, чийто основен тон отстои на тритонус.
Оттук и функционалната замяна, макар и да включва същите степени. Увеличеният секстакорд, построен на ᵇVI и разрешен в D, може да
бъде представен като тритонусова замяна на II7 или DD. В тонален
контекст тези акорди нямат еднакво ниво на хармоничен интензитет,
защото замяната означава хроматично усилване. Всеки акорд се третира и се асоциира с различен звуков състав и предполага различен
акорд с алтериране (или акордово разширение).
По своята същност тритонусовата замяна представлява заместване на D7 с доминантов акорд, отстоящ на тритонус, който съдържа
един и същи тритонус, образуван между терцовия и септимовия тон
на четиризвучието.31 В контекста на смесването на класическа и джазова хармония, увеличеният секстакорд и тритонусовата замяна се
приемат за енхармоничен еквивалент.32 Както знаем, увеличен се31
Jaffe, Andy. Jazz Harmony. Second Edition, Tübingen: Advance music, 1996, p.70:
‘any dominant seventh chord has a related dominant seventh chord a triton away which
shares the same triton (the first use of the term referring to intervallic distance between
the roots of the two related chords, the second use of the term referring to their share third
and seventh).’ „Всеки доминантов септакорд е свързан с друг доминантов септакорд, отстоящ на тритонус, който е разделен (съдържа) също на тритонус (първият
се отнася до интервала между основните тонове на двата септаккорда, а вторият
– образуван между терцовия и септимовия тон).”
32
В този ред на мисли е добре да се разясни разликата между тях: увеличеният
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кстакорд като тритонусова замяна може да се яви на всяка степен
и разреши във всеки един диатоничен акорд като част от тоникализацията. Спрямо първа степен съотвено би бил построен върху bII
(което много наподобява N). Докато за увеличения секстакорд беше
характерно разрешението в противоположна посока, то при тритонусовата замяна е типично паралелното движение. То (паралелното
движение) е характерно особено в джаза, тъй като основната хармонична единица не е тризвучие, а септакорди или други акордови
разширения.

Пример 16. Andy Jaffe. Jazz Harmony. p.73

Макар и нетипично за увеличения секстакорд, разрешението му в
паралелно движение в следващия пример от класическата музикална
литература не трябва непременно да се определя като тритонусова
замяна.
Пример 17. Beethoven, Piano Sonata Op. 57„Appassionata“33

Примерът показва, че в такт 6 акордът (Gr6) се разрешава паралелно надолу в D7. Реално звучащите паралелни малка септима и
чиста квинта над баса са смекчени от задържания тон във водещия
глас (des-c). Този случай няма основание да се интерпретира като
тритонусова замяна.
секстакорд е композиторска характеристика на изкуството от 18 и 19 век, докато
тритонусовата замяна е изпълнителска практика в джазовата импровизация от времето на бибопа (средата на 40-те на 20-ти век).
33
Edition Peters.
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Интерес представлява следващият откъс:
Пример 18. Mozart, Symphony No. 40 in g minor, K.550, mvt. 234

Очакваното движение в баса на квинти на полутон се „пресича“ и вместо D7 към III (es), веригата се замества на трето време от
т.67 енхармонично с увеличения секстакорд (It6). Движи се паралелно в нисходяща посока – тритонусово съотношение спрямо D7 към II
или DD към II. Така поредицата, която нормално би трябвало да бъде
C–F–B–Es–As–D–G–C, се съкращава с един акорд: III или D към VI.
Това пресичане позволява разширяване и обогатяване на веригата от
доминанти в размер 6/8 чрез увеличения секстакорд и тритонусовата
замяна.

Заключение
Нарастващата самостоятелност на акорда с увеличена секста
през втората половина на XIX век като звуков феномен и усилващата
се многозначност и многостранност са показателни за настъпващите
промени в музикалното мислене. Утвърждаването му в композиторската практика дава основание на съвременната музикална теория
(макар и обект на дискусии) да отдели и разглежда акорда самостоятелно, като акцентира на неговата характеристична сонорност. Интересно свойство е енхармоничната му многостранност като средство
за осъществяване на модулации. Увеличеният секстакорд и тритонусовата замяна се приемат като енхармоничен еквивалент и могат да
се представят като две различни перспективи на една и съща синтактична структура. Потенциалната хармонична роля на тези два типа
акорди е сходна: функционират или като доминантова подготовка
или като заместител на доминантата.

34

Meves, piano transcription.
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The Multiple Functions of the Augmented Sixth Chord
Vesela Naumova

Abstract
The augmented sixth chord has special value in the evolution and reconstruction of the tonal system. The chordʼs enharmonically flexible structure,
which contains the dissonant augmented sixth and augmented fourth, creates the
conditions for it to be interpreted in different ways. These complications are not
included in the theoretical literature or the teaching of harmony in Bulgaria. This
article researches and presents the augmented sixth chord as a specific harmonic
phenomenon in the context of contemporary theory with a view to its application
in music pedagogy.
Keywords : augmented sixth chord, chromatically altered subdominant,
pre-dominant, enharmonic modulation, tritone substitutes, contemporary theory.
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AVANT-GARDES IN MUSICAL NOTATION AND
THEIR IMPACT ON THE MUSIC
Jonathan Bell

Calling into Question the Function of Musical Notation
It is hard to determine at any time in music history whether the
innovative musical ideas of composers and performers demand new forms
of notation, or provocative notational statements stimulate new musical
ideas and new performative situations. Since representation and realisation
often go hand in hand, both processes may often occur at the same time,
and a constant feedback between musical practice and the notation seems
the most plausible scenario in most cases. In 14th-century France, however,
a treatise attributed to Philippe de Vitry, Ars Nova Notandi (1322),
presented new techniques of rhythmic notation. This notational system
(Ars Nova) lent its name to, and might have shaped the genre, style, and
structure of the music of an entire era. The notational inventions of the Ars
Nova probably functioned as a catalyst, until their increasing complexity
reached a presumed divorce from musical practice at the end of the 14th
century: ‘A mannerism in notation which is not without recalling during
the second half of the twentieth century, where notational virtuosity is on
the verge of the absurd, deliberately distanced from the expected result,
presumablysung, heard or played beforehand.’1‘a manner of writing that
foreshadows what happens in the second half of the twentieth century,
where the „virtuosity of notation“ sometimes seems to enhance the
absurdity by departing deliberately from the expected musical result or
rather, could we say, played (sung) and heard [beforehand]. (ed.)
The principles of musical notation then remained fairly stable for centuries, until the 1950s,, when the New York School, under the influence of
abstract expressionist painters, again challenged standard notational practices. With indeterminacy and the open form (as will be exemplified with
the case of Earle Brown) composers profoundly re-examined the nature
and function of musical notation. André Boucourechliev – a great admirer
of Earle Brown – used unconventional notation in which one or more
1
Bosseur, J.H. (2005) Du son au signe, Histoire de la notation musicale, éditions
alternatives, Paris, p. 44: ‘un maniérisme de l’écriture [qui] n’est pas sans annoncer
ce qui se passe dans la seconde moitié du XXe siècle, où la “virtuosité de la notation”
semble parfois friser l’absurdité en s’écartant délibérément du résultat musical attendu
ou plutôt, pourrait-on dire, joué (chanté) et entendu.’
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compositional parameters is determined by the performer, thus validating
multiple, contrasting interpretations instead of imposing a definitive text.
In his Concert for Piano and Orchestra (1958), John Cage explored
a wide variety of graphic notations, such as the dot-and-line notation in
the solo piano part. Nelson Goodman’s comments about this particular
score constitute an explicit case of divergent views on what notation is
or should be.2 Goodman criticised Cage’s notation, finding it disconcerting for the performer. For him, this work was ‘not notational, for without
some stipulation of minimal significant units of angle and distance, syntactic differentiation is wanting’3. What Goodman finds most problematic
is the impossibility of separating and identifying different symbols, just as
we traditionally isolate individual notes on a stave. ‘Under the proposed
system there are no disjoint and differentiated characters or complianceclasses, no notation, no language, no score’4. With the benefit of hindsight,
it is difficult to defend Goodman’s point of view: Cage’s Concert for Piano and Orchestra and other works which used similar notational systems
had a great impact upon American composers in subsequent generations,
as well as on European composers such as Sylvano Bussotti and André
Boucourechliev, who carried on using non-standard notations in the realisation of open works.5 Furthermore, John Cage and composers of the
New York School were so closely involved with painters that they seemed
to have felt that the potential of the score to performa second role – that
of a visual artwork in its own right – could not be ignored. Earle Brown’s
December 1952 is a famous example of crossover-work in that regard: its
score resembles the work of a painter.

The American philosopher Nelson Goodman placed musical notation and painting
at opposite ends of a spectrum (the first being allographic, the second autographic).
Goodman’s conception of notational system was very strict. To be accepted as notational,
this system had to meet some minimum requirements: each symbol had to correspond to
one item in the realm, and each item in the realm must correspond only to one symbol
in the system.
3
Anderson, V. (2013) Sound and score: Essays on sound, score and notation. Edited
by Paulo de Assis, William Brooks, and Kathleen Coessens. Leuven: Leuven University
Press, p. 136.
4
Goodman, N. (1976) Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. 2nd edn.
Indianapolis: Hackett Publishing Company, p. 188.
5
For readers less familiar with this repertoire it would be useful to provide a definition
of Umberto Eco’s notion of an ‘open work’. The relevant published material is already
included in the bibliography.
2
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Figure 1. Earle Brown, December 1952

The Brown/Boucourechliev Relationship
With integral serialism imposing increasing constraints on composers
and performers at the end of the 1950s, the open work briefly interested
the international community, allowing for more freedom of interpretation,
but quickly fell into oblivion during the 1960s, except for few composers,
such as Earle Brown, André Boucourechliev, and Silvano Bussotti, who
carried on experimenting in the field throughout their careers. The 21st
century shows such a great renewal of interest in open works, comprovisation6, graphic notation, and situative scores7 that retracing their historical genealogy is necessary.
Earle Brown is widely associated with the New-York school of comHajdu, Georg. (2016) Disposable Music, Computer Music Journal, 40:1, pp. 25–
34, Spring 2016 doi:10.1162/COMJ_a_00342 c 2016 @Massachusetts Institute of
Technology. Available at: http://georghajdu.de/wp-content/uploads/Disposable-MusicCMJ.pdf (accessed on 20 November 2017), p. 26.
7
Bhagwati, Sandeep. (2017) “Vexations of Ephemerality” Proceedings of the
International Conference on Technologies for Music Notation and Representation –
Proceedings of the International Conference on Technologies for Music Notation and
Representation – TENOR2017. Available at: http://www.udc.es/grupos/ln/tenor2017/
sections/node/15-vexations_ephemerality.pdf (accessed on 20 November 2017). Sandeep
Bhagwati defines situative score as: ‘‘scores that (...) do not build on linear, pre-existing
and pre-sequenced information. Information in such situative scores is only available
ephemerally, i.e. while it is displayed or accessed in a particular context.”
6
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posers, but he has evidently not achieved the status John Cage or Morton
Feldman. His close relationship with New York abstract expressionist painters such as Alexander Calder and Jackson Pollock, as well as his European
connections with Darmstadt, Boulez, Maderna and the Domaine musical
have made of Brown one the major composers of the Twentieth Century.
However, his radical scores and his aversion to Cage’s chance operations,
Webern,and serialism made him – like Boucourechliev – an outsider. The
Domaine Musical played Brown’s music in France six times between 1958
and 19738, and he sometimes also joined the ensemble as a performer. Boucourechliev attended these concerts, for which he wrote concert reviews.
At that time, Europe was dominated by serialism, with Stockhausen and
Boulez as leading figures. In America, the chance operations discovered
by John Cage enjoyed a stronger influence. Boucourechliev remarked how
much French audiences were interested and surprised by the performances
of Earle Brown: ‘With Earle Brown, the references change completely. This
is a musician whose background and evolution differs strongly from his
European colleagues; however he does not find himself isolated from them.
Some French composers listen to his work with an attentive ear.’9
Boucourechliev also interestingly notes the difference between ouverture (openness, relating to the European practice, referring to umberto
Eco’s Opera Aperta [1962] (1989)) and mobilité (mobility, referring to the
American sculptor Alexander Calder). ‘Brown’s Available forms I is, as
the title indicates, one of these open works as the ones found in Boulez:
a network of musical elements which can be played in a different order
each time, or even transform completely, e.g. with a sign of the conductor.
But Brown is here far more radical than Boulez’s pli selon pli, where the
possibilities of mutation are strictly controlled, predicted [...]. In the case
of Brown, there is no graspable organism, only material in development,
in a pre-structural state, composed so as to be shaped historically by the
performer, by the listener. Music is therefore informal in the same way as
the term might be applied to painting[...].’10
Delaigue, O. & Poirier, A. (2002) La relation Boucourechliev-Brown “Une sorte de
pont entre l’amérique du nord et l’europe”, in Poirier, Alain André Boucourechliev, Paris,
Fayard, p. 123.
9
Translated from French: ‘Avec Earle Brown, les références changent du tout au tout. C’est
un musicien dont la formation aussi bien que l’évolution diffèrent fortement de celles de
ses confrères européens; pourtant, non seulement il ne se trouve pas isolé de ceux-ci, mais
il est, de la part de certains d’être eux, l’objet de la plus attentive vigilance’ in Preuves,
no145, Paris, March 1963, p.63 sq. in (Poirier, 2002, p. 124).
10
Ibid., p. 125: Original passage (translation mine): ‘Available forms I de Brown est,
8
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The idea of a score as mobile structure brings Brown and Boucourechliev very close in different ways: first the term emphasizes their radical attitude towards notation, expressing their distance from European practice,
distinguishing their work from the famous efforts by Boulez (Third Sonata) or Stockhausen (Klavierstuck XI) around the same time. The score as a
mobile adopted by Brown and Boucourechliev, however, was also in rupture with american avant-garde, since the choices made by the performers
were of crucial importance: Boucourechliev, in particular, clarified that he
was less interested in chance operations,11 even by aleatoric music, than
in the conscious choice, and musical taste of the performer as the piece
unfolds during the performance.
December 1952 is Brown’s best known work, but its level of abstrac12
tion does not faithfully represent the pieces he wrote afterwards, in which
the scores are more precisely detailed, combining traditional and graphic
notation in very inventive ways. His pieces typically contain several independent sheets of music, whose order of performance the conductor
decides on the spot. Again the idea here is not to negate the performer‘s
(or the composer’s) decision – as in the chance operations devised by
John Cage – but rather to reenact the unpredictability inherent in a live
performance. In Available Forms I, for instance,13 the composer’s notational style is more gestural and calligraphic than that of December 1952.
A blend of staff and graphic notation, as well as precise conventions defined for conducting yield unprecedented compositional results, actively
involving the players in a way that could not be achieved with traditional
notational means.
comme son titre l’indique, une de ces oeuvres ouvertes dont nous avons déjà parlé dans
cette revue à propos de Boulez. Il s’agit d’un réseau d’éléments musicaux susceptibles
de s’enchaîner toujours diversement, voire de se transformer totalement, sur un signe du
chef d’orchestre. Or la démarche est aussi beaucoup plus radicale que chez un Boulez,
dans Pli selon pli par exemple, où les possibilités de mutation de la forme sont “finies”,
strictement controllées, prévues (…). Dans le cas de Brown, en revanche, il n’y a pour
ainsi dire pas d’organismes saisissables en tant que tels, mais essentiellement des éléments formateurs, des ensembles à l’état de pré-structures composés en vue de leur mise
en forme – aléatoire – par l’éxecutant, par l’auditeur. On serait tenté de dire qu’il s’agit
de musique “informelle” au sens où ce terme est appliqué à la peinture.
11
Boucourechliev wrote vitriolic criticisms about John Cage in “Musique aléatoire, une
appellation incontrôlée” in Analyse musicale, no 14, January 1989, pp. 38-40.
12
The piece can be played by any instrument, the role of the performer being to interpret
the score visually and translate the graphical information to music, differently each time.
13
The piece can be heard on the composer’s website http://www.earle-brown.org/works/
view/25
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André Boucourechliev remained absolutely faithful to the open work
composition throughout his career. L’oeuvre ouverte, for him far from
meaning a mere disengagement from the composer, was a way to introduce doubt, to push performers to make decisions during the performance:
‘We live in a time where things are not certain or definite, where hierarchies are not de facto legitimate. Beethoven was the first to contest this
order; he introduced doubt. No composer left as many sketches testifying
of this incertitude. Romanticism carried this interrogation out of rationality. This question became the essence of life and art. In music, it resulted
in putting tonality into question; after uncertainty about language came
uncertainty about forms. Indeterminacy rather than certainty then became
prominent within the forms themselves.’14
Boucourechliev admired Beethoven profoundly; he wrote two books
about the composer. He saw a direct link between Beethoven’s modernity
– his abolition of classical form in the late string quartets –and answers the
open work could bring in his own time. His piano solo piece Archipel IV,
for example, displays an archipelago on a very large piece of paper with
different musical structures or modules, in which the player freely finds
his path. The free journey that was allowed between the different modules
was particularly stimulating to me as a young pianist, playing each structure in a different order, with a different duration each time was an infinite
source of inspiration.

14
Roy, J. ‘Entretiens avec Boucourechliev’. In: Diapason, Novembre 1980, in Poirier,
2002, p. 191: translation mine: ‘Nous sommes à une époque où l’on ne vit pas sous le signe
d’un “certain”, du “définitif”, des hiérarchies établies une fois pour toutes. Beethoven
a été le premier à contester l’ordre classique. Il a introduit le doute. Aucun compositeur
n’a laissé autant d’esquisses qui témoignent de cette incertitude. Le romantisme a porté
l’interrogation au delà du rationnel. Et cette mise en question est devenue l’essence
même de la vie et de l’art. En musique, cela s’est traduit par la mise en question de la
tonalité. Après la mise en question du langage est venue celle des formes. Le probable
plutôt que le certain, l’indéterminé plutôt que le déterminé, se sont manifestés dans les
formes elles-mêmes.’
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Figure 2. André Boucourechliev, Archipel IV, score extract15

Notational Experiments after the 1960s
Several composers engaged with the “New complexity” school of
composition, as well as composers interested in extended instrumental
techniques, find conventional notation limiting, and prefer tablature to the
traditional pitch-oriented stave notation. Pression (1969), for solo Cello,
by Helmut Lachenmann is a landmark example of the reappropriation of
largely obsolete principles. In the score, the clef is famously replaced by
a schematic representation of the body of the cello, so that the stave becomes a graphic indicator of where to perform which action upon the instrument. The concept of Musique concrète instrumentale, central to the
German composer’s aesthetics, possesses an undeniable affinity with the
gesture/tablature notation discussed here: ‘The sound events are chosen
and organized so that the manner in which they are generated is at least as
important as the resultant acoustic qualities themselves.’16
15
1971 by Alphonse Leduc Éditions musicales, reproduced by kind permission of the
publisher.
16
Lachenmann, H. (2008) Musique Concrète Instrumentale, a conversation and concert
with Helmut Lachenmann, p. 1. Available at: https://slought.org/resources/musique_
concrete_instrumentale (accessed on 3 July 2015).
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Aaron Cassidy has dedicated a significant portion of his career to the
development of tablature-based notations. Most of his scores since The
Crutch of Memory (2004) have abandoned traditional clefs in favour of
multi-layered tablatures. In this work, three separate staves control different playing technique parameters for a solo string player: ‘the movement up
and down the fingerboard, the spacing width of the fingers, the contact between fingers and strings, as well as the actions of the bow and right hand.’17
Figure 3. The Crutch of Memory (2004), by Aaron Cassidy, bars 14-16 18

The resulting notation gives rise to what the composer describes as
‘decoupling’, i.e. a de-correlating of the component movements of an instrumental gesture. Tablature notation presents to the performer material
whose resulting pitch content is largely unforeseeable. Therefore, the notation does not provide instructions for performance of a strictly definitive text, but rather functions as a tool which interrogates the performer’s
modus operandi. Although highly conceptualised, the notation here seeks
to communicate in a very direct, somatic way with the performer: he or
she is required to find his/her own responses to the challenges imposed by
the score. In other words, the performer is explicitly required to take part
in the emergence of the work through a direct dialogue with the notation,
Cassidy, A. (2004) The Crutch of Memory, score extract. Available at: http://
aaroncassidy.com/music/crutchofmemory.htm (accessed on 5 May 2015).
18
Reproduced with the kind permission of the composer.
17
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rather than through an attempt to recreate a fixed entity; this correlates
with my view of Umberto Eco’s notion of a work of art: ‘A work of art,
therefore, is a complete and closed form in its uniqueness as a balanced
organic whole, while at the same time constituting an open product on account of its susceptibility to countless different interpretations which do
not impinge on its inalterable specificity.’19
A piece such as Archipel IV, evidently, cannot be merely executed in
the classical sense, and therefore requires an important implication of the
performer in the creative process. Today, with young composers’ interest
in animated notation,20 the problem encountered by Boucourechliev remains identical: the piece being different each time, some players feel in
danger when performing open works in public. This addresses the issue
of whether to choose for an ephemeral score, and the conceptual beauty
it embodies,or conventional notation, often judged safer by performers.
These frustrations, or “Vexations”21 with uncertainty in the use of graphical notation can found in the stylistic evolution of James Bean, a young
composer studying at Harvard University.

Eco, U. [1962] 1984, p. 49: Original Italian passage (translation mine): ‘In tale senso, dunque,
un’opera d’arte, forma compiuta e chuisa nella sua perfezione di organismo perfettamente
calibrato, è atresi aperta, possibilità di essere interpretata in mille modi diversi senza che
la sua irriproductibile singolarità ne risulti alterata.’ (available at: https://monoskop.org/
images/a/ab/Eco_Umberto_Opera_aperta_4e.pdf (accessed on 20 November 2017).
20
For an overview of numerous composers, visit http://animatednotation.com/composers.
html (accessed on 20 November 2017).
21
The term refers to the title of an article by Sandeep Bhagwati “Vexations of Ephemerality”
extreme sight-reading in situative scores. Bhagwati, Sandeep. (2017) “Vexations
of Ephemerality” Proceedings of the International Conference on Technologies for
Music Notation and Representation – Proceedings of the International Conference on
Technologies for Music Notation and Representation – TENOR2017. Available at:
http://www.udc.es/grupos/ln/tenor2017/sections/node/15-vexations_ephemerality.pdf
(accessed on 20 November 2017).
19
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Figure 4. James Bean, This will be changed and made solid II for string quartet22

After extensive experiments in tablature-based graphical notation, using adobe illustrator, Bean decided to moved towards a more fixed and
conventional way of notating score, yet highly innovative, since animated,
and customizable.23 One of the most forward-thinking aspects of Bean’s
d-nm notation environment lies in its performer-centric (as opposed to
composer-centric) view. In this sense it closely relates to the works of
Brown and Boucourechliev. Bean designed a performer’s interface which
allows for the player to decide how he wants the score displayed, so as to
simplify his task in a repertoire that is often judged too complex. Among
composers interested in new technologies, one of the main contemporary
successors of the open form heritage is Jason Freeman, as he is mostly
concerned with the responsibility indebted to performers in a piece which
is only partly determined: ‘My work is inspired by different trends that interestingly enough started developing around the exact same time as [...]
the cassette player [...], and that is the idea of the open form composition.’24
Finally, Georg Hajdu (a German composer of Hungarian descent)
might be considered as one of the most forward-thinking composers regarding the issue of musical notation in our numerical age. Encompassing
questions of compositional generativity and networked performances, his
research on musical notation is of particular relevance to the findings I
will expose in the next chapter. ‘I outline a new form of computer-assisted
composition, in which the author, in the classical sense, recedes and his
Reproduced with the kind permission of the composer.
A demonstration of the d-nm (dynamic notation for music), by James Bean, is available
at: https://vimeo.com/115529241 (accessed on 20 November 2017).
24
Jason Freeman’s TED talk conference. Available at: https://youtu.be/
W2VLz4raGv8?t=426 (accessed on 20 November 2017).
22
23
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artifact, the score – dynamically generated from algorithms – exists only
in the moment of its creation’25.
With the emergence of screen-based notation, The concept of mobile
form is, more than ever before, of great pertinence. Great potential lies in the
performer being confronted with a score that is generated dynamically during
its performance. Georg Hajdu realised another pioneering idea in 2000, when
he unveiled what he called Networked Musical Performances (NMP), with
performers connected through the internet: ‘In the performance of my piece
MindTrip at the 2000 Mystik und Maschine Festival in Münster, Germany,
on 28 October 2000 (the very first performance of a Quintet.net composition),
the five performers were located in different cities across the globe. They were
linked by the Quintet.net server running locally in Münster, connected via a
128 kbit dial-in ISDN connection to the internet.26

SmartVox
The radical rethinking of notation in the open work, and the gradual
shift away from paper to digital scores were at the heart of the conception of SmartVox during my residency at IRCAM in 2014-16. SmartVox27
is (principally) an application designed to help vocal ensembles learn and
perform polyphonic music. Technically, SmartVox is a distributed web application that delivers audiovisual scores through the performer’s mobile
devices. From a singer’s point of view, this setup allows for the synergy
between visual and acoustic stimuli, which facilitates the interpretive and
performative processes, particularly in polyphonic passages. It also enables
spatial separation of the performers (cori spezzati), and speeds up the learning process of unfamiliar musical materials (e.g. microtonal tuning, texts
in a foreign language). The ubiquity of smartphones makes such a distributed system affordable and allows the use of SmartVox in multiple contexts,
from professional ensembles to pedagogical and recreational practices.28
Hajdu, Georg. (2016) Disposable Music, Computer Music Journal, 40:1, pp. 25–34,
Spring 2016 doi:10.1162/COMJ_a_00342 c 2016 @Massachusetts Institute of Technology. Available at: http://georghajdu.de/wp-content/uploads/Disposable-Music-CMJ.pdf
(accessed on 20 November 2017).
26
Ibid.
27
SmartVox is open-source, the code is available at: https://github.com/belljonathan50/
SmartVox0.1
28
Bell, Jonathan & Matuszewski, Benjamin. (2017) SmartVox – a web-based distributed
media player as notation tool for choral practices. Proceedings of the International
Conference on Technologies for Music Notation and Representation – TENOR 2017
Coruña. Available at: http://www.udc.es/grupos/ln/tenor2017/sections/node/30smartvox.pdf (accessed on 20 February 2018).
25
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SmartVox presents an innovative form of multimedia notation that
has enjoyed growing popularity since its conception in 2016. Though primarily conceived for the performance of my own compositions, it aroused
great interest as a pedagogical tool. SmartVox was quickly for use with
children in conservatoires, allowing for the sight-reading of diatonic polyphonies.29 It was also used on a weekly basis with university musicology
students in Aix-Marseille University, to help them read complex polyphonies of the Renaissance repertoire.30
And the sea for voice, flute, cello and piano (2017) was the first piece
composed and performed with the aid of the SmartVox web application
through the internet. The parts and the electronics were composed in the
BACH environment31 (Bach Automated Composer’s Helper) for Max/
MSP.32 During the rehearsal process of this piece the performers accessed
the animated score through their phone or tablet, by typing smartvox.eu or
www.smartvox.eu, and choosing their part on any kind of device connected to the internet. As can be seen on the website (please try loading the
page, on several devices if possible), once the part is loaded and the video
play button is triggered (the server needs a client-side “play” action to unlock the video), the video starts playing on its own after about ten seconds,
choosing at random a specific time in the piece. The form of the piece is
therefore open, and corresponds to the permutational generative strategy
of the classification established by S. Bhagwati33, the first among permutational, parametric, auto-reflexive and co-creative. The system proved
helpful and easy to use for the musicians; they could read their scores
without having to rely on a conductor. Thus, musicians could be placed
very far away from each other, and the singer could walk freely around
A video of the application in action is available here https://youtu.be/hlHAeiWT28Y. The
piece/web-application is online and available at: smartkids.smartvox.eu. Once the video is
unlocked (performers need to press the “play” button to unlock their part), the conductor can
start and control the unfolding of the piece via the address smartkids.smartvox.eu/conductor.
30
Some of the pieces studied can be performed with the help of SmartVox at the
following addresses: tallis.smartvox.eu tallis.smartvox.eu/conductor josquin.smartvox.
eu josquin.smartvox.eu/conductor canon.smartvox.eu canon.smartvox.eu/conductor
dufay.smartvox.eu dufay.smartvox.eu/conductor...
31
http://www.bachproject.net/
32
https://cycling74.com/
33
Bhagwati, Sandeep (2017) “Vexations of Ephemerality” Proceedings of the
International Conference on Technologies for Music Notation and Representation –
Proceedings of the International Conference on Technologies for Music Notation and
Representation – TENOR2017. Available at: http://www.udc.es/grupos/ln/tenor2017/
sections/node/15-vexations_ephemerality.pdf (accessed on 20 November 2017), p. 2.
29
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the audience during the performance. The animated notation helped the
synchronization to the eight-channel tape of electronics.34

Conclusion
Whilst many compositional schools after 1945 focused on ways of
generating their musical material (tone rows, chance operations, or spectral theories), André Boucourechliev and Earle Brown both had the intuition that the the notation is at least as important as the notes in the
score. This philosophy, which recalls Mc Luhan’s famous notion that “the
medium is the message”, challenges the traditional relationship between
the composer, score, and performer, placing the latter in the foreground.
Following the path initiated by Boucourechliev and Brown, and with the
advent of new technologies, many composers sought new forms of interaction with performers through animated notation, reactive scores, audioscores, and networked music performances.
This performer-centric vision of musical notation was of particular
relevance during the conception of SmartVox. The high scalability of web
and mobile technologies enabled this system swiftly to adapt to the group
of singers using it in each class, workshop, rehearsal, or concert environment. This research initially targeted professional performers, and was
primarily designed to help singers’ tuning to microtonal and spectral harmonies.35 However, the simplicity of the notation provided by SmartVox
rapidly encouraged musical productions involving an interaction between
professional singers and amateurs, in a simpler harmonic language (i.e.
diatonic, in the equal temperament) allowing, for instance, a group of
eighty chirldren to sing both in tune and in time with professionals.36 The
pedagogical value of this modern notational innovation is one of SmartVox’s principal assets, which will continue to influence its future development in helping students at schools, conservatoires, and universities, to
sing in polyphony.
A video of the performance is available here: https://www.youtube.com/watch?v =
tQG5rYiG0PI, it was performed by members the SKAM collective in Stuttgart, on 8
November 2017.
35
The piece SmartVox, on extracts od the old testament, for 5 singers (De Caelis), choir
and electronics, was premiered on 21 March 2017 in Nantes (France) https://youtu.
be/8R4Twc1A7Ks (accessed February 2018).
36
The piece Le temps des nuages, on a poem by Michel Onfray, for 5 singers (De Caelis),
5 instruments (Links), 80 young choristers and electronics, was premiered on 15 January 2018 in Châtenay-Malabry (France) https://youtu.be/bMO2JOj-9A0 (accessed on 3
February 2018).
34
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Avant-gardes in Musical Notation and Their Impact on the Music
Jonathan Bell

Abstract
This paper investigates a few situations where inventive notation has opened
the way to new forms of musical expression. After some observations on musical notation from a theoretical perspective, the close relationship between Earle
Brown (a New-York School composer) and André Boucourechliev (a French
composer of Bulgarian origins) will help define a vivid experimental field in
the realm of musical notation. Closely related to the concept of the open work,
the unconventional scores of those composers addresses crucial questions about
Western Art music making in the 1950s. Although less discussed than serialism,
spectralism, or extended instrumental techniques, the notational issue encountered by Brown and Boucourechliev is manifested in contemporary composers’
experiments with multimedia/animated scores, and their shift away from textual
to digitally augmented notation. This survey of the different solutions adopted
by composers will contextualize my own practice-led compositional research,
and clarify the notational tools I developed both for the performance of my own
compositions, and for pedagogical applications.
Keywords : musical notation, Earle Brown, André Boucourechliev, open
work, music technology, composition.
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РОМАН СЭМЮЭЛЯ БЕККЕТА «МЕРСЬЕ И
КАМЬЕ» КАК КОМПОЗИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ПЯТОГО СТРУННОГО КВАРТЕТА ПАСКАЛЯ
ДЮСАПЕНА (2005)
Ольга Гарбуз

Паскаль Дюсапен (Pascal Dusapin, 1955) ― один из наиболее выдающихся французских композиторов. В обширном инструментальном, хоровом и вокальном наследии Дюсапена, особое место занимают семь опер («Roméo et Juliette», 1988; «Medeamaterial», 1992;
«To Be Sung», 1994; «Perelà, Uomo di fumo», 2003; «Faustus. The Last
Night», 2006; «Passion», 2008; «Penthésilée», 2015), семь «Соло для
оркестра» («Go», 1992; «Extenso», 1994; «Apex», 1995; «Clam», 1998;
«Exeo», 2002; «Reverso», 2006; «Uncut», 2009), семь струнных квартетов, цикл семи фортепианных этюдов1.
Отличительная особенность эстетики творчества Паскаля Дюсапена заколючается в принципе политекстуальности, а иначе говоря
в многослойности отсылок к безбрежному полю науки и искусства,
которыми изобилуют его партитуры. В их ряду находятся философия Жиля Делёза и Феликса Гваттари, литература Густава Флобера,
Марселя Пруста, Сэмюэля Беккета, Гертруды Стайн, Оливье Кадио,
кинематограф Федерико Феллини, Дэвида Линча и Пьер-Паоло Пазолини, фотография Била Брэнда и Эдварда Вестсона, произведения художников Барнетта Ньюмана, Сола Левита, Дональда Юда и Джеймса
Таррелла, архитектурные принципы аксонометрии и элевации, теория
фракталов Бенуа Мандельброта, теория морфогенеза Рене Тома, теория самоорганизации Ильи Пригожина и теория сложности Эдгара
Морена. К этому добавляется игра с историческими стилями и жанрами, а также интерпретация таких вечных сюжетов в искусстве, как
Ромео и Джульетта, Медея, Фауст, Орфей и Эвридика… Отметим, кроме того, что творчество Паскаля Дюсапена – наряду с композицией
– представлено искусством графики и фотографии, которые, в свою
очередь, также находят точки соприкосновения с его музыкой.
Среди многочисленных источников вдохновения особая роль в
музыке Паскаля Дюсапена отводится литературе Сэмюэля Беккета,
французского писателя ирландского происхождения. Так, ряд произЧисло семь неслучайно определило количество сочинений в указанных жанрах:
выстраивание подобной антологии изначально мыслилось автором.
1
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ведений композитора назван по аналогии с произведениями писателя (Пьеса для двенадцати инструментов «Hop’» (1984), Концерт для
тромбона с оркестром «Watt» (1994), пьеса для восьми инструментов
«Cascando» (1997), Концерт для скрипки и пятнадцати инструментов
«Quad» (1996)2. В этом ряду также находится Пятый струнный квартет Паскаля Дюсапена (2005), который, подобно роману Беккета, получил название «Мерсье и Камье». Это произведение будет рассмотрено в данной статье как пример реализации литературной модели
на уровне музыкальной формы.
Выбирая композиционную модель для Пятого квартета, Паскаль
Дюсапен не случайно останавливается на романе Беккета «Мерсье
и Камье»: это произведение в концентрированном виде объединяет
все характерные составляющие творчества Беккета ― ключевые сюжетные ходы и способы организации текста. Мерсье и Камье представляют собой два смутно очерченных персонажа с неясными намерениями, которые имеют невыраженные результаты. Мы знаем, что
один из них – худой и высокий, а другой – маленького роста и упитанный. Характер героев и их манера вести диалог хрестоматийны
для последующих сочинений писателя. Разговор беккетовских героев всякий раз начинается конкретно, однако внутренняя, трудно уловимая логика за три-четыре реплики сводит его к очень простым и
общим констатациям, что подчёркивает абсурдность ситуации.
Роман Беккета написан в двенадцати главах. Они структурированы так, что после каждых двух глав повествование прекращается, и в
следующей главе даётся краткое изложение событий двух предыдущих частей: так устроены главы №№3, 6, 9 и 12. Таким образом, полноценное развёртывание действия происходит лишь в восьми оставшихся главах – №№1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.
Основная сюжетная линия достигает своей вершины в восьмой
главе, которая насыщена событиями более, чем другие части романа.
Здесь готовится главное драматическое событие и достигается его
экспрессивная кульминация, после чего следует развязка. Таким образом, в восьмой главе действие прекращается, и следующие главы
не вносят ничего нового. Собственно, десятая и одинадцатая части
относятся не столько к роману, сколько ко всему предшествующему
его написанию творчеству Беккета. В этой ретроспективе главы №10
и №11 в целом имеют такую же функцию как, допустим, третья глаТаковы произведения Беккета: роман «Уотт» (1953), радиопьеса «Каскандо»
(1963), телепьеса «Квадрат» (1981).
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ва по отношению к первой и второй, или девятая глава ― к седьмой
и восьмой. Подобно краткому напоминанию изложенных событий в
главах №10 и №11 (в двенадцатой главе, как обычно, приводится их
краткое содержание), Беккет вводит реминисценции из своих ранних
романов «Уотт» и «Мэрфи»: Мерсье и Камье встречаются с Уоттом,
и в разговоре с ним вспоминают Мэрфи. Помимо реминисценций,
последние главы романа отмечены возвращением героев в исходную
точку, к началу путешествия: фактически Беккет завершает роман,
но путешествие героев мыслится и за пределами произведения, ибо
их странствие не имеет конца и обращено в бесконечность.
Исходя из сюжетной логики романа, Паскаль Дюсапен берёт его
основную линию, которая заключается в восьми главах: в квартете
это число представлено наличием восьми секций – приведём их тактовые соответствия:
Секция №1: т. 1-46
Секция №2: т. 47-70
Секция №3: т. 71-134
Секция №4: т. 135-170
Секция №5: т. 171-223
Секция №6: т. 224-304
Секция №7: т. 305-324
Секция №8: т. 325-348
Соответствие нумерации глав и секций ограничивается только их
числом. Распределение сюжетной линии в восьми разделах квартета
подчиняется законам общей музыкально-литературной логики, согласно которой насыщенная событиями восьмая глава не может быть
ограничена одной секцией: это привело бы к неравномерному распределению материала. С другой стороны, четвёртая и пятая главы,
в которых фактически ничего не происходит, могут быть сокращены
до одной секции. Также сочинение должно иметь тихую «беккетовскую» коду, напоминающую о прошедших событиях и символизирующую возвращение на круги своя.
Решая проблему соответствия литературной модели ― модели
музыкальной, композитор берёт за «мерило» одной секции квартета
одно событие романа Беккета. Таким образом, основные главы романа соотносятся с секциями квартета, как:
Секция №1: глава 1
Секция №2: глава 2
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Секция №3: главы 4 и 5
Секция №4: главы 7 и 8 (завязка)
Секция №5: глава 8 (кульминация)
Секция №6: глава 8 (развязка)
Секция №7: глава 10 (реминисценция предыдущего материала)
Секция №8: глава 11 (возвращение к исходной точке)
Если обратиться к форме квартета в целом, то становится очевидным перенос закономерности организации текста в романе Беккета (изложение двух глав, а в третьей – их краткий пересказ) в музыкальную организацию квартета. В способе группировки секций
выделяются три части, которые можно охарактеризовать как:
созерцательность, статика (секции №1-3);
событийность, динамика (секции №4-6);
кода, в которой напоминаются события второй части и происходит возвращение к материалу первой части: активность сменяется
статикой (секции №7‒8).
Таким образом, особенность беккетовского структурирования
текста представлена в квартете следующим соотношением литературных глав и музыкальных секций:
1 часть
Секция №1: глава 1
Секция №2: глава 2
Секция №3: главы 4 и 5
2 часть
Секция №4: главы 7 и 8 (завязка)
Секция №5: глава 8 (кульминация)
Секция №6: глава 8 (развязка)
3 часть (краткое изложение событий 1 и 2 части)
Секция №7: глава 10 (реминисценция предыдущего материала)
Секция №8: глава 11 (возвращение к исходной точке)
Мы отмечали, что каждая секция квартета имеет в качестве скрытой программности одно событие романа. В музыке это выражается
на слышимом и визуальном уровнях: каждая секция развивает отдельный выразительный приём, что может вызвать некоторые ассоциации с риторическими фигурами эпохи барокко, раскрывающими
скрытый символический или программный замысел формы.
Обратимся к структуре квартета более подробно, в контексте
скрытой программности, о наличии которой говорит композитор.
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Анализ, который мы приводим ниже, выявляет соответствия между
музыкальным и беккетовским текстом: события романа, отражённые
в музыке, выписаны курсивом.
Секция №1 (глава 1)
Событие, с которым соотнесено развитие музыкального материала ― это встреча Мерсье и Камье:
«Камье пришёл на свидание первый. Это значит, что когда он
явился, Мерсье не было на месте. На самом деле Мерсье опередил
его на добрых десять минут. То есть первым на свидание пришёл
не Камье, а Мерсье. Он терпеливо ждал пять минут, держа под
наблюдением все пути, которыми мог прибыть его друг, а потом
ушёл прогуляться примерно на четверть часа. Камье, в свой черёд,
не обнаружив Мерсье, пять минут прождал и пошёл немного пройтись. Через четверть часа, он вернулся на место встречи и стал
искать глазами Мерсье, но напрасно. И это понятно. Ведь Мерсье,
терпеливо прождав на условленном месте ещё пять минут, пошёл,
по его излюбленному выражению, размять ноги. Итак, Камье, спустя пять минут тупого ожидания, опять ушёл, сказав себе, может,
я наткнусь на него на одной из соседних улочек. В этот самый миг
Мерсье, вернувшись после своей недолгой прогулки, которая на сей
раз продолжалась минут десять, не больше, увидел удаляющийся силуэт, в утреннем тумане смутно напоминавший Камье, причём это
и в самом деле был Камье. К сожалению, силуэт исчез, словно сквозь
мостовую провалился, и Мерсье вновь расположился на отдых. Но
спустя пять минут, что уже явно начинало входить в обыкновение, он снялся с места, ощущая потребность подвигаться. И какова
же была наконец их радость в решительный миг, радость Мерсье и
радость Камье, когда после соответственно пяти и десяти минут
тревожного безделья они одновременно вышли на площадь и столкнулись нос к носу ― впервые с предыдущего вечера. Это случилось
в девять часов пятьдесят минут. Итак:

Мерсье
Камье

Приб.
9.05
9.15

Отб.
9.10
9.20

Приб.
9.25
9.35

Отб.
9.30...
9.40

Приб.
9.40
9.50

Отб.
9.45

Приб.
9.50

Получилось прямо как нарочно…»3.
3

Беккет, Сэмюэль. Мерье и Камье // Никчемные тексты. Спб : Наука, 2003. С. 5-6.
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Блуждания по кругу Мерсье и Камье в поисках друг друга выражено серией кратких имитаций и канонов, которые постепенно охватывают всё пространство партитуры, которая начинается не с начального тезиса, а как бы с середины, с общих форм движения:
Пример 1. Паскаль Дюсапен, Пятый струнный квартет, т. 1-6

Ближе к концу секции постепенно выкристаллизовываются два
голоса: символичная встреча Мерсье и Камье, которая наконец-то состоялась.

Секция №2 (глава 2)
Литературное событие: встретившись, Мерсье и Камье отправляются в путешествие «куда глаза глядят».
Музыкальный ряд: на фоне застывших выдержанных звуков первой скрипки и альта, выделяются мелодии второй скрипки и виолончели, которые как бы «обмениваются краткими репликами»:
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Пример 2. Паскаль Дюсапен, Пятый струнный квартет, т. 46-484

Секция № 3 (глава 4 и 5)
Начало секции представляет собой аллюзию на начало четвёртой главы, где приводится монолог старика, который Мерсье и Камье
слушают, изредка дополняя комментариями во время путешествия в
поезде. Музыкально это представлено соло второй скрипки, которое
открывает раздел. Его дальнейшее развитие время от времени прерывается вставками «реплик» других инструментов.
Конец секции соответствует началу пятой главы, где Мерсье и
Камье сходят с поезда: «…перед ними простиралось поле. На нем
собственно ничего не росло»5. В музыке это передаётся целыми нотами – застывшими звучностями всех инструментов. Даже визуально партитура представляет собой разреженное, пустое пространство:
Пример 3. Паскаль Дюсапен, Пятый струнный квартет, т. 133-1356

Editions Salabert.
Ibid., c. 39.
6
Editions Salabert.
4
5
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Секция №4 (глава №7 и №8)
Четвёртая секция начинается как седьмая глава: «…Наконец в
один прекрасный день возник город, сперва предместья, потом центр
[…] они покружили немного по центру, не зная куда податься…»7. В
музыке эффект кружения передан через тремолирующий мотив cis-d,
который дан в разных ритмических модификациях: 7/4, 13/8, 9/8:
Пример 4. Паскаль Дюсапен, Пятый струнный квартет, т. 136-137

Продолжению секции соответствует завязка действия в восьмой
главе. Утомлённые дорогой Мерсье и Камье решают направиться в
какое-нибудь увеселительное заведение, но город им совершено незнаком и, к тому же, начинает смеркаться. За советом они обращаются к полицейскому, который отвечает им не слишком любезно, на что
Мерсье и Камье не остаются в долгу. Словесная перепалка переходит
в рукоприкладство:
«…Полицейский схватил руку Камье за руку и начал её заламывать.
– Ко мне, Мерсье, ― сказал Камье.
– Отпустите его, ― сказал Мерсье.
– Ай! ― сказал Камье.
Одной рукой, огромной как две обычные руки, ярко-красной и волосатой, удерживая Камье за локоть, полицейский влепил ему другой, свободной, мощную оплеуху. Становилось интересно. Не каждый день однообразие его дежурства нарушалось таким отменным
развлечением. В его ремесле есть свои радости, он всегда это говорил. Он вытащил дубинку. ‘‘Давай-давай, сказал он, ― нечего тут’’.
7

Ibid., c. 50.
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Той рукой, в которой была дубинка, он достал из кармана свисток и
поднёс его к губам, потому что был не только силён, но и ловок…»8.
Далее следует потасовка Полицейского, Мерсье и Камье.
В музыке бурная сцена объяснения выражена стремительными
восходящими и нисходящими пассажами, в которых каждая нота звучит тремоло с преобладанием акцентов sfffz:
Пример 5. Паскаль Дюсапен, Пятый струнный квартет, т. 161-1629

Секция № 5 (глава № 8)
Эта секция отражает кульминацию романа – убийство Полицейского: «…Камье, вне себя от возмущения, проворно поднял дубинку…
и несколько раз изо всех сил стукнул Полицейского по черепу, держа
дубинку обеими руками. Крики замерли… Потом Камье опять принялся наносить удары…»10.
В квартете сцена убийства отражена через смену размера, который до этого всегда был 4/4. На протяжении всей секции сменяются
размеры 3/16, 5/16, 7/16, 3/8, 3/4, 4/8, 5/8. Этому соответствуют все партии инструментов, которые исполняют короткие отрывистые кластеры на
sfffz, сопровождающиеся ремаркой furieux! (фр. неистово!):
Ibid., c. 69.
Editions Salabert.
10
Ibid., c. 69. В примечаниях к роману исследователь творчества писателя Дмитрий Токарев так комментирует этот фрагмент беккетовского текста: «В абсурдном
мире, где понятия нормы и антинормы потеряли всякий смысл, насилие становится
естественной моделью поведения. При этом членовредительство лишь подчёркивает относительность тела, теряющего свою конкретность… Боль перестаёт быть
чисто физической (персонажи Беккета не страдают) и превращаются в смутную
тоску бытия, потерявшего свои контуры». Цит. по: Ibid., c. 321.
8
9
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Пример 6. Паскаль Дюсапен, Пятый струнный квартет, т. 171-17711

Секция № 6 (глава № 8)
Здесь происходит развязка действия. Мерсье и Камье скрываются с места путешествия, их сопровождает шквальный ветер и пронизывающий дождь:
«Хватит, ― сказал Мерсье, ― дай сюда это тупое оружие».
Камье выпустил из рук дубинку и принялся бежать. – ‘‘Погоди’’,
сказал Мерсье. Камье остановился. – ‘‘Скорее’’, ― сказал Камье.
Мерсье подобрал дубинку и нанёс по прикрытому черепу умеренный
и старательный удар, один-единственный... Он бросил дубинку и
зашагал рядом с Камье, держа его за руку… Они шли, пошатываясь
и цепляясь друг за друга, под свистопляску теней и шумов, спотыкаясь о булыжники мостовой, по которым уже неслись, то шаркая,
то резкими скачками, как на пружинах, черные ветки… Остаток
пути они проделали, всецело отдаваясь ярости ветра… а в довершение всех неприятностей на головы им неистощимыми потоками
изливался дождь»12.
Композитор виртуозно «прорисовает» в партитуре эту сцену
Мерсье и Камье, которая графически представлена следующим образом. Восстанавливается основной размер, вторая скрипка «крадучись» (ит. flautando) начинает пассаж шестнадцатыми, в то время как
в партии альта ещё несколько высот выделены отчётливыми акцентами из предыдущей секции, повествующей об убийстве Полицейского. После двутактовой паузы альт присоединяется к стремительному
движению скрипки, имитирующей бегство Мерсье и Камье, а через
11
12

Editions Salabert.
Ibid., c. 70.
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несколько тактов к их движению присоединяются первая скрипка и
виолончель. Партитура становится «черной» от безостановочного
остинато шестнадцатых, символизирующих дождь и ветер, которые
сопровождают персонажей романа:
Пример 7. Паскаль Дюсапен, Пятый струнный квартет, т. 269-27213

Секция №7 (глава 10)
В седьмой секции новых событий нет. После драматичной сцены убийства и бегства Мерсье и Камье с места преступления всё
возвращается на круги своя. Мерсье и Камье вновь начинают своё
бесконечное путешествие. Подобно тем главам, в которых давалось
краткое содержание романа Беккета, седьмая и восьмая секции квартета обращены к музыкальному материалу предыдущих разделов в
зеркальном расположении: секция №7 воспроизводит в сокращённом виде материал секций №№4–6 с пассажами, тремоло и резкими
акцентами, а секция №8 строится на музыкальных реминисценциях
секций №№1–3. Зеркальная кода является, с одной стороны, желанием придать квартету законченную симметричную форму, начало
которой соответствует концу, а с другой стороны, последние главы
романа Беккета также обращены в прошлое: как мы уже замечали, в
них появляются два ранних беккетовских персонажа.

13

Editions Salabert.
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Секция №8 (глава 11)
Завершающий раздел соответствует прощанию Мерсье и Камье:
« – Ладно, я пошёл, ― сказал он. – Прощай, Мерсье.
– Спокойной ночи, ― сказал Мерсье.
Он смотрел в одиночестве, как гаснет небо, как сгущается тьма.
Когда горизонт канул, он по-прежнему не отрывал от него взгляда,
потому что по опыту знал, что возможны проблески. В темноте он
и слышал лучше, он слышал звуки, которые скрывал от него долгий
день, человеческий шёпот, например, и шорох дождя по воде»14.
Круг беккетовского повествования смыкается, завтра всё будет
как и прежде и так будет всегда. «Всё должно измениться, но никогда не изменится», ― так говорят все беккетовские герои, и, словно
вторя им, музыка квартета возвращается к исходной точке ― мотиву
cis–d, с которого всё начиналось:
Пример 8. Паскаль Дюсапен, Пятый струнный квартет, т. 344-14815

Подведём итоги рассмотрению Пятого струнного квартета. Проведенный анализ показывает, что литературная модель Беккета реализуется здесь на нескольких уровнях:
Внешнее визуальное решение: партитура квартета содержит цитаты из романа, комментирующие действие;
Внутренняя структура произведения: скрытая программность
квартета, строение которого обусловлено формой и сюжетом романа;
14
15

Ibid., c. 91.
Editions Salabert.

83

Концептуальный план: реализация в музыке таких типичных беккетовских тем, как путешествие, поиск смысла бытия, обращение времени вспять, возвращение, тишина;
Особенности исполнения: отождествление музыкантов с беккетовскими персонажами.
Отношение музыки Паскаля Дюсапена к литературе Сэмюэля Беккета может быть рассмотрено с позиции обретения с т и л я в с т и л е ,
что получает подтверждение в интервью композитора, который раскрывает истиную природу цитат Беккета в Пятом струнном квартете.
«В этой партитуре есть написанный от руки текст – цитаты Беккета
из ‘‘Мерсье и Камье’’. И периодически мне звонят и задают вопросы
журналисты. Они выписывают цитаты и говорят, что вот, здесь речь
идёт о книге… Но нужно понимать одно. Всё это не по-настоящему.
Потому что цитаты Беккета придуманы мной. Это вымышленный
Беккет (курсив ― О.Г.) … Но никто этого не заметил!»16.
Паскаль Дюсапен обращается к литературной мистификации,
причём уникальность приёма заключается в том, что он осуществляется в области текста с иным кодом. Не литература обнаруживает
себя в литературе или музыка в музыке, не картина в картине, не
театр в театре – эти примеры достаточно распространены, – а литература в музыке. Собственно подобный приём отражает парадигму
времени, являющую себя через новый синкретизм, взаимоналожение
разных, непереводимых на язык друг друга текстовых слоёв, представленных различными сферами необъятного поля культуры.
В этом контексте примечательным является не только факт обращения Дюсапена к творчеству Беккета в поисках композиционных
решений, но и то обстоятельство, что сам писатель видит в музыке идеал своих литературных устремлений. Во многом это связано
с тем, что Беккет ассоциировал музыку с провозвестником пустоты
и тишины. Собственно, выражение этих состояний он всегда искал
в творчестве: «цель писателя ― облечь в слова то, что препятствует
вербализции: отсутствие этих слов, то есть молчание»17. И если пиГарбуз, Ольга. Паскаль Дюсапен. Интервью и творческие размышления // Постмодернизм в контексте современной культуры: Материалы научной международной конференции / Ред.-сост. О. В. Гарбуз. M.: Научно-издательский центр
«Московская консерватория», 2009. С. 175–176. Заметим, что похожий приём мы
наблюдаем в творчестве Кнайфеля: в сочинении «Глупая лошадь» (1981) композитор стилизует стихи английских поэтов.
17
Токарев, Дмитрий. Курс на худшее. Абсурд как категория текста у Д. Хармса и
С. Беккета. M.: Научная библиотека, 2002. С. 227.
16
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сатель хочет достичь пустоты с помощью слов, необходимо, чтобы
литература стала музыкой, чтобы письмо несло в себе возможность
своего собственного небытия.
Известно, что переход с английского на французский язык в прозе
Беккета был связан не столько со сменой места жительства, сколько
со стремлением выработать метод так называемого «нейтрального»
письма: своеобразного аналога неуловимой музыкальной субстанции. Пути, ведущие к осуществлению этого замысла, берут начало
в «Мерсье и Камье» (1946) – первом романе, который Беккет создаёт
после переезда во Францию, – и лишь усиливаются со временем. В
позднем творчестве Беккета вместо слов звучит музыка. Она предваряет появление образа и сопровождает его постепенное исчезновение в конце телепьесы «Ночь и сон» (1882)18. Музыкой ударных
инструментов сопровождается и молчаливое движение персонажей в
телепьесе «Квадрат» (1980).
Проблема поиска стиля в стилe становится особенно актуальна в
эпоху новейшей музыки, когда сочинения зачастую создаются по индивидуальному проекту композитора. Этот индивидуальный проект
может предполагать заимствование прообраза формы музыкального
произведения в других видах искусства или научных теориях. Так,
например, сочинения группы московских криптофонистов представляют собой зашифрованные словесные композиции: стихи, притчи,
эссе, лекции. Таковы произведения «Испытание Иова» (1991) Дмитрия Смирнова, «О Кейдже» (1992) Ивана Соколова, «Откровения
Эмилии» (1990) Ираиды Юсуповой. В основе «Камерных вариаций»
(1974) Виктора Екимовского заложена композиция рассказа Чехова
«Спать хочется». «Гексограмма» (1971) Владимира Мартынова представляет собой «логическую иллюстрацию» к гадательной китайской книге перемен. Назовём и опыты Пьера Булеза. «Молоток без
мастера» (1954) написан на три сюрреалистических стихотворения
В этом сочинении звучит мелодия одноименной песни Шуберта, в музыке которого Делёз слышит устремлённость к молчанию: «монодический мелодический
голос преодолевает гармонические сцепления, сведённые до минимума, и выходит
в область чистых интенсивностей звука, которые обнаруживают себя в своём собственном затухании» (« C’est la voix mélodique monodique qui saute hors de l’étayage
harmonique réduit au minimum, pour mener une exploration des intensités pures qui
s’éprouve dans la manière dont le son s’éteint. »). Deleuze, Gilles. L’épuisé // Beсkett,
Samuel. Quad et autres pièces pour la télévision. Paris: Minuit, 1992. Pp. 102‒103. Пер.
по: Токарев, Дмитрий. Курс на худшее. Абсурд как категория текста у Д. Хармса
и С. Беккета. Op. cit. c. 190.
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Рене Шара. Их ведущая идея заключается в том, что цивилизация,
порождённая человеком, раскрывается как опасный инструмент, выходящий из-под контроля своего создателя. На уровне музыкальной
структуры эта идея раскрыта в технике, построенной на тотальном
сериализме, «вырывающемся» из-под контроля композитора. Другой
пример – «Третья соната для фортепиано» (1957), за основу которой
взят структурный прообраз «Книги» Малларме. Это оставшееся незаконченным произведение писателя, состоящее из отдельных, не упорядоченных линейно, но обладающих внутренней связью фрагментов,
подсказывает Булезу концепцию сочинения в становлении. Так, разделы сонаты и составляющие их эпизоды могут меняться местами и исполняться в разной последовательности, определённой композитором.
Приведём некоторые живописные прототипы музыкальных структур. Сочинение «Де Стайль» (1989) Лу Андриессена написано по
модели полотна Мондриана «Композиция с красным, жёлтым и синим» и представляет собой вольную музыкальную адаптацию художественных пропорций. По аналогии с картиной Пауля Клее «У границы
плодородной земли» строится произведение «Структуры» №1 (1952)
Пьера Булеза. Другая работа этого мастера – «Античная звучность»
– вдохновляет Бертрана Дюбеду на написание «Античных гармоний»
(1986), где музыка имитирует динамические и структурные принципы
произведения Клее.
Одним из ярчайших примеров музыкально-архитектурного синтеза является «Метастазис» (1954) Яниса Ксенакиса, в партитуре которого заложены математические расчёты выполненного композитором
проекта павильона фирмы Филипс в Брюсселе.
Отметим также, что на современное композиционное мышление
сильное влияние оказали научные теории: теория относительности,
квантовая теория, теория хаоса, теория морфогенеза, теория фракталов, новейшие математические теории, обращение к которым также
помогает найти индивидуальную форму и структуру сочинения. Об
этом свидетельствуют признания самих композиторов, в числе которых Бейль, Баллиф, Булез, Дюсапен, Дюфур, Ксенакис, Лигети, Мантовани, Штокхаузен и многие другие.
В возможности свободного смешения всех накопленных за многовековую историю культуры материалов и форм, возникшей в последней трети ХХ века, Владимир Мартынов – композитор, философ, художник и поэт – видит зарождение нового типа творческой личности,
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тенденцию к новому синкретизму. В середине 1970-х годов он замечает, что для культуры этого времени актуально познание истины «на
стыке деятельностей. Это и философия, и поэзия, и музыка, и магия
[…] Человек […] должен быть всем вместе»19. Эту мысль продолжает
и наблюдение Михаила Бахтина, замечающего, что исследователь нового искусства «должен стать геометром, физиком, анатомом, физиологом, лингвистом – как это приходится делать до известной степени
художнику»20. Настоящий момент может лишь подтвердить прозорливость учёного: только синкретичный подход к анализу музыкальных
произведений, осмысление всего культурного контекста, в котором
творит современный композитор позволяет найти ключ к пониманию
новейших путей развития искусства грядущей эпохи.

19
Катунян, Маргарита. Параллельное время Владимира Мартынова // Музыка из
бывшего СССР. Вып. 2. М., 1996. С. 48-49.
20
Бахтин, Михаил. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. c. 17.
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Samuel Beckett’s Mercier and Camier as the Compositional Model
for Pascal Dusapin’s Fifth Quartet for Strings (2005)
Olga Garbuz
Abstract
Pascal Dusapin (1955) is one of the most noteworthy French contemporary
composers. His output includes seven operas, symphonic, and chamber music.
Dusapin’s conception of form and structural handling of sound material reference the entire scope of 20th-century culture. His works embrace musical interpretations of passages from the literature of Samuel Becket, Gertrude Stein and
Olivier Cadiot; the theory of morphogenesis by the French mathematician René
Thom; the philosophical conceptions of Gilles Deleuze; the experiments in light
by artists Barnet Newman and James Turrell, and the constructive experiments
of film directors Ingmar Bergman and Federico Fellini. This paper illustrates
Dusapin’s aesthetic position through the example of his musical interpretation of
Samuel Beckett’s literary style. Such is the case of the Fifth Quartet for strings,
which takes Beckett’s novel Mercier and Camier as its model. Dusapin’s methodical approach is observed in the context of contemporary music’s tendency
to appropriate the prototypes of an extramusical form.
Keywords : Pascal Dusapin, Samuel Beckett, Mercier and Camier, compositional model, extramusical form’s prototypes, polytextuality in contemporary
music.
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THE FLUID PIANO PROTOTYPE (2009)
FACING PIANO HISTORY
Ziad Kreidy

Historical Circumstances
The piano was born late in the history of musical instruments. Its invention required long research and entailed significant intellectual abstraction.1
The piano’s escapement mechanism was a technological evolution that was
the product of the combination of speculation and practice. This is a long
way from percussion, blowing into a wind instrument, bow stroking, all being intuitive ways of producing sound characteristic of ancient civilizations.
The supremacy of inventive reason has determined the history of the
piano from its replacement of the harpsichord in the late eighteenth century until the 1840s. That was a time of a profusion of inventions, when
manufacturers agreed that innovation was the key to success. Throughout
the 19th century the piano became a symbol of industrialization. Throughout this period of colonization, European musicians had little interest in
non-European indigenous music and temperaments.
During the 1870s, the modern piano was technologically refined to
the instrument we know today. The use of metal made it a product that
could be exported to the colonies. This new generation of imposing instruments was received with enthusiasm. As a result, faith in inventiveness
died out amongst piano builders, and the focus changed from innovation
to marketing.
The twentieth century – an age of fulfilment of past research of musical instruments – had a unique vision of the ideal piano. Manufacturers
believed they had finally produced a lasting, fully developed instrument.
The piano became radically standardized during the second half of the
century, and the concert grand, despite its unchanged structure, kept on
gaining in power. A very bright sound – apparent in a smaller difference
between registers, colour, and a purer resonance – was the only novelty.
After a series of revisions and verifications, the technical character of the
piano is considered to have reached its final and absolute form. Since
World War II, Steinway grand pianos have become the ultimate reference
for many pianists.
Cf. Pollens, Stewart. The early pianoforte. Cambridge: Cambridge University Press,
1995.
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We live in an age where the piano is regarded as a powerful machine
rather than an artistic and subjective instrument. It has no defects, it is perfectly efficient, adjustable, and identically reproducible. Earlier, in Les avatars du piano2 written between 2008 and 2010, I predicted that, beyond
current standardization, if the twenty-first century is to extend the twentieth, new transformations will depend on modern technology to achieve
greater power, control, and security. This historical trend is still relevant
– David Klavins’ Una Corda (2014) and Geoffrey Smith’s Fluid piano
(2009) are the exceptions that prove the rule. Besides, only a tiny minority of the piano world today is likely to be attracted to pianos designed in
a new way. Unconventional piano makers like Wayne Stuart (Australia),
David Klavins (Germany), David Rubenstein (United States), and Stephen Paulello (France) can be counted on the fingers of one hand.

The Idea
From a historical perspective, the idea of the Fluid piano is not an improvement of the piano but an abrupt change of its western identity. The
concept gradually grew from Geoffrey Smith’s musical work. Surprisingly, Smith, from Brighton, England, does not come from the piano world.
He is a hammer dulcimer (American) or hammered dulcimer (British)
performer, composer, and researcher with a serious interest in music from
beyond Europe. He has performed and composed on particular bespoke
prototype instruments: diatonic, chromatic, and microtonal dulcimers. He
became an inventor when he had the feeling that he was working on something pioneering in the history of acoustic musical instruments: the fluid
tuning mechanisms of his Fluid dulcimer which allow the tuning of each
note to be altered separately by microtones either before or during a performance. The Fluid dulcimer is therefore the instrument that led to the
invention of the Fluid piano which incorporates a more elaborated version
of the Fluid tuning mechanisms.
The pianoforte is a keyed dulcimer, writes Arnold Dolmetsch.3 Smith
similarly considers the dulcimer as the precursor of the piano, which has
a mechanized hammer system. He became interested in the Iranian pianist
Morteza Mahjoubi (1900-1965), who tuned the piano according to the
In French, „avatar“ means transformation, reincarnation and reverse. Cf. Kreidy, Ziad.
Les avatars du piano, Paris: Beauchesne, 2012.
3
Dolmetsch, Arnold. The interpretation of the music of the XVIIth and XVIIIth centuries.
Revealed by contemporary evidence, London: Novello & New York: H. W. Gray, 1915,
p. 431.
2
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Persian traditional modal system, when reading about the time when the
western piano was imported into Iran.. Smith wondered if the fluid tuning
mechanisms of his microtonal dulcimer could be adapted to the western
acoustic piano, which is restricted to fixed tunings. The pianist will have
freedom to adjust the pitch by means of a mobile slider under the strings
of each note. Instead of having a fixed pitch, Smith’s idea was to enable
the piano to easily access an unlimited variety of tunings.

The Production
When Smith first had the idea to make the Fluid piano, he couldn’t
afford to cover the costs of building a prototype.
The starting point was to make a one note Fluid piano. Smith wanted
to see if one of the tuning mechanisms could be incorporated into a piano
keyboard. It took him three years to raise the money to build this one-note
action. Malcolm Rose built the first successful Fluid piano action.
Smith then met with various instrument makers to see who would be
interested and capable of designing and building a whole instrument. He
also had meetings with people in several institutions, only to be disappointed by members of staff at the instrument making department of a university in London who told him that to build such an instrument would be
impossible. However, because of his experience as a composer and performer on the Fluid dulcimer, he refused to believe them.
After a while, he made contact with the fortepiano, harpsichord and harp
maker Christopher Barlow who was interested in the development of a
Fluid piano prototype while asserting that the final result could not be guaranteed. After his encounter with Barlow, Smith found success with an
application to Arts Council England,and the real work began in the autumn
of 2007. Barlow and Smith examined the Fluid piano one-note prototype
and the Fluid dulcimer prototype, and started the design. The handmade
construction took about eighteen months. Barlow and Smith completed the
project in the spring of 2009. Since the fluid tuning mechanisms needed
lower string tension they could not use modern piano strings,4 and so, the
sound power of the Fluid piano is similar to that of a fortepiano with the
same lightweight action. In order to gain sonic brilliance, Smith and Barlow decided to equip the prototype with bare wooden hammerheads, typical of some early classical fortepianos. However,in 2015 Smith considered
the using felt hammers for future commissions. The Fluid piano also
resembles a fortepiano in its handicraft character, its wooden
Cf. Christopher Barlow’s website http://www.barlowharps.com/fuidpiano.html
(accessed on 12 November, 2017)
4
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frame, the limited range of its keyboard, 5 its divided sustaining pedal,6
and its moderator pedal.7 In addition to the fluid Tuning mechanisms, these
features make its approach even more confusing for pianists and composers
who are more accustomed to the modern piano.
Fig. 1. Fluid Tuning Mechanisms

Who Might Be Interested?
Smith claims that his invention “has never been fully supported by the
establishment or by music colleges or universities.”8 Despite interest from
people in diverse institutions, the major interest has come from a wide
range of countries and cultures. Musicians from around the world are realizing that it is possible to play their own native tunings on an acoustic
piano. For advocates of ethnic temperaments, the Fluid piano is a transfiguration of the piano in praise of their ancient traditions. Utsav Lal, a
raga pianist performing Hindustani music, is the first musician to record
Five octaves and a major third, from F1 to A6.
This allows the treble and bass to be sustained independently or together.
7
The moderator pedal moves a thin piece of cloth to the striking point under the strings
and changes the tone closer to that of a piano.
8
Conversation with Geoffrey Smith, 09/25/2015.
5
6
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an album on the Fluid piano. The instrument was given a new mechanism
for the occasion: “A new set of hammers with a thin covering of ‘boxcloth” on each hammer-head had to be specially fitted to the instrument
(…) the new hammer-heads produce a more pianistic and tonal sound,”
writes Smith.9 Released on July 1st 2016, the CD entitled The Fluid Piano
was announced as a World Music/Indian Classical recording.

Cultural Identity
Scales and intervals have always been a central issue for musical
languages. The tuning of the piano has always been fixed by the tuner.
Unlike string quartet musicians, for instance, pianists cannot alter the
tuning of a note. The pitch accuracy of their instrument is outside their
control. Moreover, the predominant tuning now is equal temperament.
Due to the technological hegemony and cultural prestige of the West, the
domination of equal temperament continues to expand throughout the
world at the expense of ethnic music in the oral tradition. The spread of
electronic keyboards in recent decades has only reinforced this trend.
It is worth recalling that the piano has long been seen a universal
instrument. This attitude ignores or even denigrates other tuning systems.
The Fluid piano changes that situation and facilitates collaborations
between all styles of music. This opens the way to a future where musicians
coming from any geographic area will be able to play on a piano keyboard
in an infinite range of tunings.
The Fluid piano is both a normal and a revolutionary piano. It is
designed to work like a normal pianoforte when the sliders are in the
central position. Its basic tuning is equal temperament, but after the tuning,
the pianist can smoothly alter each note, plus or minus one semitone, to
reach every conceivable micro-interval.The destiny of the Fluid piano is
to enable the piano to acquire a transcultural dimension. Smith’s goal is
to release the piano from the restriction of the western identity and turn it
into a world instrument.

Smith, Geoffrey. The Fluid Piano, Utsav Lal, Raga pianist, (2016), CD booklet, Fluid
Piano Recordings, p. 10. Available at: http://pdf.thefluidpiano.com/booklet_nobckg.pdf
(accessed on 12 November 2017).
9
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Fig. 2. Utsav Lal playing the Fluid piano

Internationalism
Acoustic exploration of micro-intervals in piano manufacturing has never
been easy. Since the last decade of the 19th century – but not exclusively – a variety of specially constructed pianos was designed. Pianos playing continuous
microtones for western experimental compositions or for non-western music
were built occasionally. A small number of these unusual instruments still exists. One can understand why composers such as Charles Ives (1874-1954) or
Alain Louvier (1945), in order to have all quarter-tones, choose simultaneously to play two ordinary modern pianos positioned perpendicularly to each other
and tuned with a quartertone difference. Such experiences are hard to achieve.
To play the Arabic maqâms, the Egyptian Naguib Nahas in 1912 and the Lebanese Abdallah Chahine in 1954 each built an upright piano. But the transition
from prototyping to small series or mass production has never occurred. Piano
manufacturing remained unchanged. The leading piano brands did not open
up to non-European music during the second half of the 20th century. They left
the microtonal music market to electronic keyboards. Microtonal composers
such as the Mexican Julian Carillo (1875-1965), the Russian Ivan Wyschnegradsky (1893-1979) or the Czechoslovak Alois Hába (1893-1973) had no
impact on piano mass production. Contemporary piano music was composed
for the so-called modern piano which is a legacy of the romantic era. Pierre
Boulez (1925-2016) lamented this rigidity. He wanted the piano to have sev95

eral stops, to evolve towards sounds never heard before. He collaborated with
Steinway & Sons in this regard, but the project was abandoned for commercial
reasons.10. Nowadays, many innovative composers are not attracted to changes
in piano tuning or manufacturing and prefer to focus on electronics.
All these microtonal pianos had fixed tuning. In contrast, the Fluid piano
removes the psychological security of fixed tuning. Information on sound
accuracy is no longer provided, nor does it have an autochthonous character
like traditional ethnic instruments. It distinguishes itself from all ancient and
modern pianos. Here lies its singularity that confuses the musicians of the
piano world because pitch accuracy has never been part of their technique.
The Fluid Piano is probably the most amazing contemporary innovation.
For the first time in history, a single invention challenges the fundamental
nature of the piano. Eight years since its release, it must be noted that the role of
the Fluid piano is much more the integration of non-European temperaments
and much less the exploration of microtones by Western composers. Its
purpose is not to replace any acoustic or electronic instrument but to create
something radically new: an original pianistic repertoire.
Even though, despite its success in the media and the interest it has generated
among musicians playing non-European music from an oral tradition, it fails to
interest pianists or contemporary music composers. It has not yet been sold and
there is only one Fluid Piano prototype. Time will tell if this is the premise of
a new era in piano history. Will the piano become a truly universal musical
instrument if one day the Fluid piano becomes successful worldwide?

Political Idealism
The Fluid piano has involved a tremendous amount of personal work
for Geoffrey Smith. He has never given up because he remains intimately
committed to his ideals: cultural independence and internationalism.
Smith is not a nationalist, he hates the desire to control ideas and to restrict
freedom. He is aware that all around the world a lot of tunings are being
marginalized or lost because of the predominance of western tuning.
He believes that the Fluid piano can make a significant contribution to
the conservation of indigenous and historic tunings worldwide if young
musicians can work with their own tunings. According to Smith, freedom
of expression offered by The Fluid piano would create more exploration,
experimentation, collaboration, and would at the same time help the
conservation of ancient music from different civilizations.
Interview with Pierre Boulez, Piano Magazine, n° 36, September – October 2003, p.
36.
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The Fluid Piano Prototype (2009) Facing Piano History
Ziad Kreidy

Abstract
All ancient, modern, and microtonal pianos have fixed tuning. This article
discusses the musical, cultural, and political issues of the principle of fluid tuning
applied to the western acoustic piano. The Fluid Piano is seen as the most amazing contemporary innovation. Invention emanating from the Fluid dulcimer, it
allows the pianist easily and freely to alter the pitch of each key before and while
playing. It offers infinite microtonal pitches. This is new in piano history. Nevertheless, the idea and the construction of the prototype encountered considerable
difficulties, which Geoffrey Smith, the instrument’s inventor, faced with tenacity. Since then, the greatest interest has not come from the piano world, but from
non-European musicians playing in ethnic temperaments. This “alien” instrument embodies a transcultural identity. It frees the piano from western identity
and opens the way to a future without separation between civilizations.
Keywords: Fluid piano, fluid tuning, Dulcimer, pianoforte, modern piano,
microtonal, Geoffrey Smith, internationalism, temperaments, indigenous culture.
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‘I intend to pave my way towards a grand symphony…’

FRANZ SCHUBERT’S ‘UNFINISHED’ SYMPHONY
AND HIS MATURE INSTRUMENTAL WORKS
Nicholas Rast

Montgomery, David. Unfinished History. A New Account of Franz
Schubert’s B minor Symphony, xxxviii, 231 pages. Brown Walker Press:
2017. ISBN 978-1-62734-645-0
Beach, David. Schubert’s Mature Instrumental Music. A Theorist’s
Perspective, x, 212 pages. University of Rochester Press: 2017. ISBN-13:
978-1–58046-592-2
In the introduction to Unfinished History, David Montgomery outlines
his motivation for undertaking a new forensic, analytical and historical
examination of Schubert’s B-minor Symphony. The first part of the book
tackles the knotty issues surrounding the authorship of the Dankschreiben, details in the manuscript of the symphony, and the roles Anselm and
Joseph Hüttenbrenner played in the work’s early history, citing relatively
little-known existing scholarship on the matter.
Montgomery’s close investigation of the handwriting, watermarks
and layout in the manuscript is the most thorough so far available, and his
conclusions challenge the accepted chronology of the work’s genesis and
evolution.1 For Montgomery ‘the symphony remained a concept in progress
Heinrich Schenker’s name does not appear in this book, although it was he , who, together
with Otto Erich Deutsch, collaborated for a significant new edition of Schubert’s B-minor
Symphony, based on the autograph sources. Schenker’s name does not appear there either.
However, the relevant diary entries and correspondence can be found online at http://www.
schenkerdocumentsonline.org (accessed 6.01.2018) and in Ian Bent, David Bretherton and
William Drabkin (eds.), Heinrich Schenker. Selected Correspondence (Woodbridge: The
Boydell Press, 2014), p.308, fn.1. In both of these locations the publication date of Schenker’s
edition is given as April 1928. However, a copy of this edition in my possession is dated ‘1.II.28’.
The importance of Schenker’s new edition lies in its reliance on the autograph: ‘Neue Ausgabe
(1927) Nach neuerlichem Vergleich mit der Handschrift verbessert’. However, it preserves the
notorious C# (instead of B) in the second bassoon part in m.109 of the first movement. In a diary
entry for 23 April 1928 Schenker writes: ‘At Kern’s, I purchase the new edition of Schubert’s
Symphony in B minor, which has observed all of my notes apart from one mistake, which
is nonetheless serious. Available at: http://www.schenkerdocumentsonline.org/documents/
diaries/OJ-04-01_1928-04/r0023.html (accessed 6.01.2018). More recent editions by Deutsch
& Füssl (Philharmonia, 1959), Peter Andraschke (Goldmann Schott, 1982) and Peter Gülke
(Breitkopf & Härtel, 1990) all have B at this point. Is this the ‘mistake’ to which Schenker
refers? Montgomery’s discussion of this point in the score appears on page 109.
1
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during the scoring process[,]’ (p.97) from which he develops the hypothesis
that ‘Schubert…created an orchestration draft (now lost) of the work, adding
the motor frame and revising the end of the first movement at this intermediate
stage. Furthermore, the draft may have included, or at least indicated, Schubert’s
plan for the finale – which would explain why he could begin his fair copy
with a title page.’ (p.99) Later, he observes that ‘[b]ecause the D.759 autograph
is both draft and fair copy, Schubert’s major decision-making lies close to the
surface in a number of places.’ (p.107) Indeed, conjecture about the composer’s
compositional process lies at the heart of Montgomery’s analysis of Schubert’s
working methods (Chapter Three): ‘in addition to what I can demonstrate, I
prefer to leave room for some intuitive speculation about the way Schubert may
originally have conceived the work and how he went about writing it.’ (p.109)
As for whether Schubert intended the symphony to comprise only two
movements, Montgomery is unequivocal: ‘…we must applaud Johann
Herbeck for presenting the B-minor Symphony with a finale from the D
major Symphony, D.200. His purpose was to demonstrate that D 759 was a
fragment, not a purposeful two-movement work… The existence of the two
pages of scherzo…should long ago have put that speculation to bed.’ (p.208)
In its stead, Montgomery presents evidence to suggest that it represents an
important landmark along the composer’s path to a grand symphony.2
Montgomery makes a strong case for re-evaluating the common
assumption that Schubert composed the ‘Unfinished’ Symphony in 1822. ‘One
of the strongest arguments for re-dating the B-minor Symphony must be based
on the company it keeps,’ he writes, ‘especially in terms of structural ideas.’
(p.146) After citing the works to which Schubert alludes in his 1824 letter to
Kupelwieser, he goes on to assert that, on stylistic grounds, ‘[D.759] appears to
represent a deliberate decision to depart from a traditional symphonic approach,
or at least to set that approach aside in favor of more personal musical instincts.
Schubert was after something new and unusual.’3 (p.156)
2

On 31 March 1824, Schubert wrote to Leopold Kupelwieser:

“Of songs I have not written many new ones, but I have tried my hand at several
Instrumental works, for I wrote two Quartets for violins, viola and violoncello
and an Octet, and I want to write another Quartet, in fact I intend to pave my way
towards a grand symphony in that manner.”

O.E. Deutsch, Schubert. A Documentary Biography (London: Dent, 1946), no.456, p.339.
For an analysis that ‘reveals several similarities between the two movements [of
Schubert’s B-minor Symphony] despite their very different characters,’ see David Beach,
‘Schubert’s “Unfinished” Symphony: Analytical Observations,’ in: David Beach & Su
Yin Mak (eds.), Explorations in Schenkerian Analysis (Rochester, New York: University
of Rochester Press, 2017), pp.99-122. A review of this book is available in the previous
issue of this journal.

3

100

Further to his persuasive theories for considering Schubert’s B-minor
Symphony as an essential step in the composer’s ‘grand symphony’ project
are Montgomery’s fascinating observations concerning performance. Since
its premiere on 17 December 1865 (with an orchestra of 109 musicians),
the work has been misrepresented by the editorial suppression of Schubert’s
‘specific, wide-ranging and complex’ notation of ‘dynamics, articulations,
accents and other expressive effects’, while ‘[t]he care with which [the
composer] chose the roles and combinations of instruments in D.759
(partially demonstrated by revisions and second thoughts in the autograph)
testifies to a fundamental concern for orchestral transparency and wellarticulated melodic lines.’ (p.184) In addition, Montgomery campaigns for
a return to the faster and consistent tempos of the past and a rejection of the
attempts by Wagner and the Neudeutsche Schule to reshape the Viennese
heritage ‘in the spirit of newer times.’ (p.180) He recommends, in particular,
David Zinman’s performance with the Tonhalle-Orchester, Zürich as best
respresenting an interpretation free from the habits of the last 150 years.4
In Zinman’s account, Montgomery writes, we hear Schubert’s B-minor
Symphony ‘for the first time as a lyrical chamber work in an almost pastoral
setting. Indeed, if Moritz von Schwind’s reports from the summer of 1824
were accurate, the B-minor Symphony was written “auf dem Land”.’ (p.210)
David Beach’s analytical survey of Schubert’s mature instrumental music provides a useful elaboration of many of the issues raised by
Montgomery concerning the composer’s style and compositional technique. Beach’s book is organized in the now familiar two-part format of
an overview of I. Topics (harmony; phrase rhythm; motive, and sonata
form) and II. Analyses (scherzo movements; piano sonata movements;
quartet movements, and a slow movement and a finale).5 Directed, as
Beach declares in the preface, ‘at all musicians interested in Schubert’s
music,’ its instructional tone, for which the author makes no apology, and
technical character attempting to ‘lead some of [the] readership into what
may be unfamiliar territory.’ It would be mistaken, however, to assume
Tonhalle-Orchester Zürich (RCA Victor Red Seal) 8 86979 53352 3.
Cf. David Damschroder, Harmony in Schubert (Cambridge: Cambridge University
Press, 2010): I. Methodological Orientation (harmonic progression; linear progression
common prolongations and successions, and chords on bII, on III, and from the parallel
key), and II. Masterpieces (Ganymed; Quintet in A Major; Symphony in B minor; Piano
Sonata in A minor D.784; Die junge Nonne; Four Impromptus D.899; Auf dem Flusse,
and Piano Sonata in Bb Major), and David Beach, Advanced Schenkerian Analysis. Perspectives on Phrase Rhythm, Motive, and Form New York, Routledge: 2013: I. Concepts
and Terminology and II. Applications.
4
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that Beach’s narrative is drily academic. From his childhood memories of
listening to the ‘Unfinished’ Symphony on his parents’ 78s to his use of
emotive adjectives to describe the ‘wonderful touch’ in the mm.72-75 in
the first movement of the G major Quartet (p.19), the ‘beautiful instance’
of the omission of an expected dominant in the B-minor Symphony
(p.36) to the ‘wonderful spot’ in the scherzo of the String Quintet (p.107)
it is abundantly clear that David Beach is passionate about music, and
about Schubert’s music in particular. He also explains that ‘[l]ike all else
in this book, you have to listen to the music to understand what [he is]
talking about.’ He does make one brief apology for including too many
Schenkerian graphs in the first part of this study, but explains that there is
no better of representing his view of the material. (p.66)
At the beginning we read that ‘[f]undamentally, Schubert’s harmonic language is that of his contemporaries and immediate predecessors, but there are aspects of that common language – particular emphases
– that we can identify as hallmarks of his practice or style.’ So the whole
tone scale in the coda to the first movement of the G-major Quartet, shown
in the bass line of mm.416-424 (see ex. 1.15b on page 28), signals a remarkable departure from Schubert’s normal sphere of operation. However, this is not the first time Schubert’s use of the whole-tone scale has been
noticed; neither is the G-major Quartet the only work where it appears. In
1963 Bernet Kempers published a brief article that lists occurrences of the
whole-tone scale in the Piano Sonata in C minor, D.958 (slow movement);
‘Great C-major Symphony D.944 (first movement); Octet D.803 (sixth
movement), and String Quintet D.956 (finale).6
Beach’s use of the word ‘mature’ in the title might suggest that technical phenomena and the works he examines represent various manifestations of the culmination of Schubert’s journey as a creative artist. This is
far from the truth; if anything, Beach’s survey reveals the composer at the
beginning of a new productive phase rather than at the end of his career.7
K.Ph. Bernet Kempers, ‘Ganztonreihen bei Schubert’ in: Organicae voces: Festschrift
Josef Smits van Waesberghe (Amsterdam: Instituut voor Middeleeuwse Muziekwetenschap, 1963), pp.7-10.
7
From 21 – 23 October 2011 at the National University of Ireland in Maynooth, a conference entitled Thanatos as Muse? Schubert and Concepts of Late Style explored this
subject in detail. A selection of papers from the conference appeared in print as Lorraine
Byrne Bodley & Julian Horton (eds.), Schubert’s Late Music. History, Theory, Style
(Cambridge: Cambridge University Press, 2016). Further essays from the conference
appeared in a second volume, Lorrain Byrne Bodley & Julian Horton (eds.), Rethinking
Schubert (Oxford: Oxford University Press, 2016).
6
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In his closing remarks at the end of the epilogue – Thoughts on Schubert’s
Mature Instrumental Style – he writes:
‘Finally, I would like to say a few words about the first movement of
the G major Quartet, which I think is Schubert’s most innovative work
among these late pieces…I take this movement to be an experiment of
sorts. It is unlike anything else Schubert wrote, and it makes one wonder
where it might have led.’
The appropriate placement of commentary and the musical examples or
voice-leading graphs it describes inevitably poses problems for the layout of
books such as those here under review. There are unfortunate editorial flaws
in both texts. In Montgomery’s study of Schubert’s B minor Symphony,
for instance, we read ‘Schubert did not introduce such long-range closures
in his song groups, only in his instrumental work. The F-minor Fantasy
provides a good example (Ex. 3.31).’ Example 3.31 does not appear in the
book. Later, when discussing the “curtain” metaphor in the second movement of the B-minor Symphony, the two musical examples, ‘Ex. 4:16’ and
‘Ex. 4:17’ should be reversed. ‘Ex. 4:16’ illustrates Montgomery’s ‘imaginary first concept’ and should therefore follow the sentence (on page 135):
‘Perhaps at an earlier time in his career Schubert’s presentation of this material might have taken a simpler form – as in the imaginary setting below:’
‘Ex. 4:17’ would be better placed under the paragraph that begins: ‘A curtain opens the Andante con moto of the B minor Symphony…’8 (pp.133-34)
In David Beach’s book, the most confusing layout concerns the
Schenkerian graphs that illustrate his analysis of the String Quintet’s final
movement (pp.185-93). Table 8.2 lays out the formal/tonal organization
of the movement, which makes the structure easy to follow. However, the
sequence of musical examples is confused. Examples 8.9- 8.11 are printed
in the wrong order: A′′ – middleground of the entire movement – B′ instead of B′ – A′′ – middleground of the entire movement.9
There is a similar issue with Ex. 4:26, which should follow immediately after the sentence ‘This frame, like the one that precedes the first thematic group, is a motor frame,
open on the front end:’ (p.142). Meanwhile, there appears to be a missing musical example on page 182, where the first paragraph ends with a colon.
9
The risk is high with texts as complex and concentrated as in these two books that details can be overlooked at the editorial stage. However, there are inconsistencies in each
book that must be mentioned. In Unfinished History the titles for the two movements
(Allegro moderato and Andante con moto) sometimes appear in italics and sometimes
not. It would certainly help the reader if these titles were always printed in italics. In
the second part of Schubert’s Mature Instrumental Music (Analyses) the voice leading
graphs are referred to as ‘sketches’ in the commentary and labelled ‘graphs’. While these
8
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Both authors have made a substantial contribution to the Schubert
literature, Unfinished History offers provocative insights into the B-minor
Symphony’s early history and later transmission that will enable musicians better to understand its composer’s true intentions. Schubert’s Mature Instrumental Music will inspire its readers to grasp this music’s remarkable originality and appreciate more fully its timeless beauty and
historical significance.

terms can be interchangeable, readers less familiar with Schenkerian literature may find
the descrepancy confusing. In a conversation with Stephen Slottow, Edward Laufer clarifies the issue with reference to his work with Ernst Oster. See David Beach & Su Yin
Mak (eds.), Explorations in Schenkerian Analysis, p. 336:
EL: … I remember once some Schubert piece that he said “all right” to, and obviously
he was kind enough to take the time to go through it and try to explain it to me. I would
have got it all wrong, of course.
SS: Did he have you graph to a number of levels, usually?
EL: No, usually it was a foreground sketch.
SS: With bar lines?
EL: No. And for some reason he never used the word “graph,” and I never did either. I
always used the word “sketch,” which I still use – “analytical sketch.”
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‘I intend to pave my way towards a grand symphony…’
Franz Schubert’s ‘Unfinished’ Symphony and His Mature
Instrumental Works
Nicholas Rast

Abstract
Schubert’s ‘Unfinished’ Symphony in B minor has been shrouded in mystery since its first appearance in 1865. David Montgomery’s book Unfinished
History tackles the issues surrounding the work’s disappearance and subsequent
publication with a detailed investigation of the manuscript (handwriting, paper
type, and so forth) and the composer’s structural revisions. Montgomery concludes that the commonly accepted date of composition (1822) is incorrect and
that a date of 1824 is more likely. Shared characteristics between the symphony and the instrumental music Schubert composed during this period underpin
his argument. David Beach’s survey of Schubert’s Mature Instrumental Music
approaches similar issues from a different angle. He identifies various fingerprints in Schubert’s handling of harmony, phrase structure, motive and form that
crystallizes a significant change in style. However, this evolutionary stage in the
composer’s technique indicates not only a point of arrival but also the adumbration of a new departure.
Keywords: Franz Schubert, ‘Unfinished’ Symphony, Anselm Hüttenbrenner, Joseph Hüttenbrenner, Dankschreiben, autograph manuscript, performance
practice, Leopold Kupelwieser, mature instrumental music, Schenkerian analysis, harmonic language, whole-tone scale, form, late style.
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