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УВОД 

 

Както предвещава творчеството по естетика на Хайдегер, Дюи и Гадамер, 

преобладаващият философски подход към музиката от последните десетилетия 

опровергава приоритета на музикалното произведение като обект и преразглежда 

музиката като вид човешка дейност. Отхвърляйки традиционната ориентация към 

музикалното произведение като към създадена творба на изкуството, идентифицирана 

чрез нотираната партитура, този подход се отнася към музиката като към „нещо 

преживяно ... едно музикално поле, което поддържа участниците заедно.” 1  От тази 

гледна точка, концепцията за „творението” – плод на въображението на индивида и 

съществуващо преди да бъде изпълнено – се заменя с концепция, в която творбата 

съществува само за да даде на музикалното произведение възможност да бъде 

изпълнено. Творбата няма никакво значение, докато не изпълнява тази социална 

функция в реалната практика. 

Съответно, в моето изследване, вместо самостоятелното произведение на 

изкуството, централно място заемат „социалните практики на изкуството ... 

взаимодействието между произведенията, практиките и участниците в тези 

практики.”2 Именно това взаимодействие определя как участниците в създаването и 

изпълняването на музика се разбират – позволявам си да се водя по добре познати на 

мен форми на музикално сътрудничество, когато разглеждам основния въпрос в тази 

дисертация: Как може музиката да се разбира като съвместна дейност? 

A.Теоретична рамка 

  Тъй като тази дейност се извършва в нашия общ жизнен свят (Lebenswelt, 

lifeworld), съм избрал да изследвам този въпрос в теоретичната рамка на 

херменевтиката и прагматичното мислене. Юрген Хабермас твърди, че „прагматизмът 

и херменевтиката са обединили усилията си [... в] приписване епистемичен авторитет 

на обществото от тези, които си сътрудничат и говорят един с друг.”3 По същия начин, 

във връзка с творбата на изкуството, концепцията за откритостта/нескритостта на 

                                                           
1 Philip Alperson, “Introduction: The Philosophy of Music,” in What is Music? An Introduction to the 

Philosophy of Music, ed. P. Alperson (University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 1987), 14.   
2 Nicholas Wolterstorff, “The Work of Making a Work of Music,” in What is Music? An Introduction to the 

Philosophy of Music, 109; his emphasis. 
3 Jurgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, transl. C. Lenhardt and S. W. Nicolsen 

(Cambridge, MA: MIT Press, 1990), 18-19. 
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Мартин Хайдегер изглежда произтича от загриженост за всеобхватност и разбиране 

сред участниците. Разглеждайки произведението на изкуството от гледната точка на 

битието му, Хайдегер намира произведението за неразделна част от света, в който то е 

създадено и от хората, които го преживяват заедно и са заедно променени от него.4 

Това интерсубективно начало, свързано с Хайдегеровата концепция за Dasein 

като нередуцируемо поставено в света, заедно с други – „бъдене-в-света” и „бъдене-с-

другиго” – е значимата връзка на естетиката на Хайдегер с тази на двама други 

философи, Джон Дюи и Ханс-Георг Гадамер. Удивителните сходства в естетическото 

мислене на Дюи и Гадамер 5  разкриват важни допирни точки между американската 

прагматистка и немската херменевтическа традиция. И Дюи, и Гадамер се стремят към 

повторно обединение на изкуство и човешки опит и обсъждат творческия процес от 

гледна точка на едно безкрайно движение, което включва равностойно всички 

участници в преживяването. 

Прагматизмът на Дюи и херменевтиката на Гадамер насочват към едно 

съучастващо музициране, съществуващо в рамките на една култура като това, което 

Дюи характеризира като „общност на преживяване”, а не като изолирани културни 

артефакти (произведения на изкуството). Припомняйки възстановяването от страна на 

Хайдегер на гръцката aletheia – истината като разкритост – вместо истината като 

сигурност, и извличайки я от споделеността на прагматични и херменевтични 

принципи, следвам един интерсубективен подход към разбирането на музиката като 

съвместна дейност. 

Подхождайки така, съзнавам, че е необходимо да призная собственото си 

участие като музикант в тази дейност. Вместо да се опитвам да надскоча моята позиция 

в рамките на традициите на музициране, избирам да я прегърна, като включвам изводи, 

направени от собствения ми професионален музикален опит като изпълнител. Този 

собствен опит на един роден и обучен в Съединените американски щати музикант, 

живял и работил над двадесет години в България, се натрупва в рамките на един твърде 

специфичен междукултурен контекст и затова обещава философска перспектива, 

толкова уникална, колкото и потенциално непълна или спорна. 

                                                           
4 Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art” in Poetry, Language, Thought, tr. Albert Hofstadter (New 

York: Harper and Row, 1971), 59. 
5 See John Dewey, Art as Experience (New York: Pedigree, 1934), Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, tr. 

J. Weinsheimer and D. Marshall (New York: Crossroad, 1992), and Gadamer, The Relevance of the Beautiful 

and Other Essays, tr. N. Walker, ed. R. Bernasconi (Cambridge: Cambridge University Press, 1986). 
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Б. Методология 

Методът на изследването ми е философски анализ (на моменти сравнителен) и 

разсъждения, които се основават на идеи, извлечени от философи, работещи в 

прагматическите и херменевтическите традиции. Особено влияние оказва естетиката на 

Хайдегер, Дюи и Гадамер, третирани в първата част (гл. 1 и 2). Във втората част 

разглеждам проблеми, свързани с взаимодействието между композитора и 

изпълнителя, движейки се от гледната точка на композитора (гл. 3), към гледната точка 

на изпълнителя (гл. 4 и 5). В третата част предлагам няколко основни обяснения за 

взаимния афинитет на участниците в музицирането, особено тези в ролята на 

изпълнител и слушател (гл. 6 и 7). 

Част I: „Към естетиката на социалната ангажираност и участие” (гл. 1 и 2) 

започва в гл. 1 („Хайдегер и Хегел: Възстановяване на изкуството като явяване на 

истината”), ангажирайки се с Хайдегеровото отхвърляне на „естетизацията на 

мисленето”, която възниква по време на Просвещението и отделя изкуството от 

„обективните” области на изследване. Хайдегер сякаш адресира възраженията си към 

Хегел, който според него пропуска „възможността за истината като възможност”.6 В 

Началото на художествената творба, Хайдегер перифразира твърдението на Хегел, 

че изкуството е нещо минало, поставяйки го като въпрос: „дали изкуството е още 

съществен и необходим начин, по който истината се случва и който е от решаващо 

значение за историческото ни съществуване...”? 7  Хайдегер се връща към 

древногръцкото мислене, за да освободи произведението на изкуството от по-късно 

приетия му статус на обект. Възстановяването на разбирането на истината, свързано с 

битието и разкритостта, събира отново истината и красотата. Смятам, че социално-

ориентираните произведения на редица американски композитори от втората половина 

на ХХ век насочват към положителен отговор на въпроса на Хайдегер. Именно 

възможността за един нов свят, на „тласък в историята”, както постулира Хайдегер, се е 

появила поради такива новаторски произведения на изкуството. 

В гл. 2 („Дюи и Гадамер: Изкуството като общност на преживяване”) правя 

сравнение на естетическите идеи на Дюи и Гадамер, адресирайки съществените 

прилики в естетическото мислене на двамата. Този метод на изследване е обоснован от 

това, което Ричард Шустерман нарича „значителни области на припокриване между 

                                                           
6 Martin Heidegger, “Hegel and the Greeks,” (1958).  From Conference of the Academy of Sciences at 

Heidelberg, July 26, 1958.  http://www.morec.com/hegelgre.htm Last accessed  January 20, 2015. 
7 Heidegger, “The Origin of the Work of Art,” 78. 

http://www.morec.com/hegelgre.htm
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мисленето на Дюи и [континенталната] традиция.”8 Ричард Рорти характеризира анти-

основополагащата философия на Дюи като „хайдегерианска”, а Джон Гилмор 

установява, че „голяма част от подхода на Дюи към изкуството е в близост до 

историческите подходи на континенталните мислители.” 9  Както твърдят и Рорти, и 

Хабермас, и прагматичните, и континенталните философи на ХХ век оспорват мандата 

и способността на философията да намери по-добра истина или окончателни отговори 

на вечните въпроси за знанието и морала.10 

В част II, озаглавена „Какво означава да бъдеш сътрудничещ музикант?”, 

изследвам този въпрос най-напред от гледната точка на отношенията между 

композитора и изпълнителя (глави 3 и 4), а след това чрез взаимодействията на 

изпълнителите в един ансамбъл (гл. 5). В гл. 3 („Изпълнителят като съавтор: към теория 

на орфеевата интерсубективност”) се развива един възможен отговор на въпроса, как 

може композиторът да узнава изпълнителя си? Идеи, свързани с мита за Орфей и 

неговите пермутации с течение на времето, са изиграли важна роля в оформянето на 

собствения образ на съвременния творец. Когато „виждайки като” (“seeing as”) е 

транспонирано до „чувайки като” (“hearing as”), теорията за семантичната иновация на 

Пол Рикьор и неговата интерпретация на концепцията на Хусерл за въображаем пренос 

предоставят средство за разбиране на сътрудничеството на композитора с тези, които 

изпълняват неговата музика. Чрез това, което наричам орфеева интерсубективност, 

композиторът намира творческо вдъхновение чрез идентифициране с реален или 

въображаем изпълнител като един вид завършване на орфеевата си самоличност. 

Донякъде подобно на Хайдегеровото пресъединение на истината и красотата, като се 

връщам към древногръцката концепция за истината като разкритост, твърдя, че 

българския композитор Лазар Николов събира композитор и изпълнител, възвръщайки 

се към древногръцката концепция за вдъхновения от музите творец, който както 

създава, така и съобщава това, което създава. Чрез тясното сътрудничество с 

изпълнителите на музиката му – в това число и и с мен – Николов иска да достигне 

творчески процес, който завършва не с наличието на готовата партитура, а по-скоро с 

изпълнението й на концертната сцена.  

                                                           
8 Richard Shusterman, “Pragmatism Between Aesthetic Experience and Aesthetic Education” in Studies in 

Philosophy and Education, Vol. 22, Issue 5, 2003: 404. 
9 John C. Gilmore, “Dewey and Gadamer on the Ontology of Art” in Man and World 20, 1987: 205. 
10 Richard Rorty, Consequences of Pragmatism (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982), Habermas, 

Moral Consciousness and Communicative Action. 
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В гл. 4 („В търсене на окончателния текст: узнаване намеренията на 

композитора”) преобръщам първия въпрос от предишната глава: как може 

изпълнителят да познае композитора си? Тук проучвам начина, по който изпълнителят 

интерпретира музикалния текст, за да стигна до изводи, какво означава да бъдеш 

музикант в епистемологичен смисъл. Особено, когато композиторът вече не е жив, 

взаимните отношения на композитора и изпълнителя се основават до голяма степен на 

разбирането на изпълнителя на писмения текст – музикалната партитура. В много 

случаи този нотен текст може да се счита в еднаква степен за работен вариант, колкото 

и за напълно завършен, окончателен документ. С дългите си и многослойни истории на 

сценично представяне и публикуване, известни музикални произведения като 

виолончеловите сонати на Бетовен и Концерта за виолончело от Дворжак предлагат 

постоянни епистемологични предизвикателства на изпълнителя. Тези 

предизвикателства ме доведоха до херменевтична позиция, оценяваща преобладаването 

на яснотата над абсолютната сигурност. Предлагам приемане на езиковия кръг на 

Гадамер, за да се включи в съдържателен диалог с ментора – Гадамеровият „партньор в 

безкраен диалог” – и да открия кои въпроси трябва да бъдат зададени, за да се получи 

ново знание, при уговорката, че това знание винаги ще бъде непълно и зависимо от 

гледната точка на изследователя (тук на изпълнителя). 

В гл. 5 („Комунитаристките и либералните ценности в музиката: моделите 

„контрол” и „обсъждане” в камерното музициране”) изследвам културните ценности, 

въплътени в музиката, и по-специално в социалните взаимодействия на тези, които я 

изпълняват. Тук измествам насоката на водещия въпрос, запитвайки се как могат 

членовете на една група от изпълнители да се опознават помежду си? 

Комунитаристките аспекти на естетиката на Гадамер и идеите на Макинтайър относно 

традицията демонстрират какво означава да бъдеш музикант в културален смисъл. 

Стигам до тезата, че действието на музициране е едновременно модел и пример на 

специфични междукултурни отношения. Взаимодействието между инструментите – и 

между музикантите, които свирят на тях – в камерни жанрове като струнния квартет 

олицетворява и либерални, и комунитаристки ценности. Разделението по 

либерална/комунитаристка линия в разграничението между „американския” и 

„европейския” стил на квартетно изпълнение – моделите „разговор” и „обсъждане” в 

моята трактовка – се подкрепя и от професионалния ми опит като американски 

музикант в „европейски” стил струнни квартети с българските ми колеги. Разсъждайки 

върху този опит, заключавам, че е без значение колко са либерални обявените ценности 
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на даден квартетен състав – тези ценности не могат да бъдат успешно приложени, ако 

не се основават на набор от неизказани „обединяващи комунитаристки идеали”, които 

управляват квартета като творчески колектив.  

В част III, озаглавена „Духовно сродство в ситуациите на музицирането ” (гл. 6 и 

7), развивам два отговора на въпроса, как съвместната дейност на музициране се 

установява като взаимно сродство и консенсус? Отговорът, разгледан в гл. 6 

(„Отъждествяване на слушател и изпълнител: към теорията на взаимна емпатична 

манипулация”), е достигнат чрез разсъждение върху взаимоотношенията между 

изпълнител и слушател и важните роли на емпатия и мултимодални сигнали. В тази 

глава се обсъждат концепции, свързани с емпатията и емпатичния отговор, като се 

цитират работите на редица важни философи и психолози – включително Т. Липс, М. 

Шелер, З. Фройд, Х. Кохут, Д. Захави, А. Гудман, и Д. Батсън – и гранични теории като 

еволюционната теория, теория на симулацията, моторна мимикрия, четене на мисли и 

перспективи, приемайки като възможно обяснение тезата, че придобиването на 

познания за друг е субективно преживяване. Като се проявява в опита на слушане на 

музика, емпатията работи на нивото на възприемане, а не на действителната 

идентичност. Обръщам особено внимание на изследванията на музиковеда Дейвид 

Хърон, вдъхновени от пионерската работа на Пиърс в етологията, както и на моето 

сътрудничество със „съизпълнителските” композитори Димитър Христов и Петрос 

Oвсепян. 

В гл. 7 („Времево приобщаване и взаимно заемане на перспективи: музикалното 

изпълнение като основа за Хабермасовия практически дискурс”) моята аргументация 

развива предложението на английския музиковед Йан Крос, че музицирането има 

специално етическо измерение благодарение на универсалността на времевото 

приобщаване (entrainment) – вроденото възприемане и координиране на повтарящи се 

във времето модели  – в различни форми на човешката дейност. Тази теория е 

съвместима в няколко важни отношения с дискурсната етика на Юрген Хабермас, 

особено в ролята на емпатия, разбрана тук като социално познание чрез взаимно 

заемане на перспективи. Ситуации на музициране, базирани на времево приобщаване, 

могат да послужат като универсално валидно основание или модел за практики, 

предприети, за да се получи групов консенсус. Хабермас е сред съвременните 

философи, които черпят от широк спектър от научни източници, обединявайки и 

континентални, и аналитични подходи. Тъй като е съществувало в различни култури по 

целия свят в продължение на безброй поколения, участието в музицирането може да се 
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счита за универсална поведенческа норма и културна ценност. Хабермас характеризира 

културните ценности като „компоненти на интерсубективно споделени традиции”. Като 

такава традиция, музицирането въплъщава много от основните функции на дискурсната 

етика на Хабермас и дава възможност за практически дискурс въз основа на неговата 

теория. Моето успешно представяне на изпълнителски проекти, включващи музикална 

импровизация като обединяваща форма на групово музициране сред хора от 

разнообразни културни среди и с малък или изобщо без предишен опит в музикалното 

взаимодействие, подкрепя моята теория на интерактивно музициране като основа за 

публичен дискурс. 

В. Теза 

Произведението на изкуството няма стойност за никой друг, освен за лицето, 

което го създава, докато то не е преживяно от други хора. Другите създават 

„херменевтичното тъждество” на произведението на изкуството. Творбата на 

изкуството съществува в конкретен културен контекст и в един свят, който обитаваме 

заедно. Тя представлява това, което Дюи нарича „общност на преживяване” сред 

всички, които вземат участие в неговото създаване и консумиране. Тази общност е 

събиране на хора, които си взаимодействат и са обединени от произведението на 

изкуството. Какво произведението на изкуството всъщност „е”, се определя от това, как 

тези събрани хора си взаимодействат. Това представлява музиката като съвместна 

дейност  – дори ако самите участници не съзнават, че си сътрудничат. Отвъд „битието” 

на едно произведение на изкуството, си поставям задача да изследвам това, което 

„прави” произведението на изкуството, чрез проучване как участниците в ситуации на 

създаване и изпълнение на музиката си взаимодействат. Предлагам възможни 

обяснения, оформени като теоретични модели.  

По-подробно казано, моята основна теза е, че имено този вид изследване на 

музиката като съвместна дейност може да доведе до по-добро разбиране: 

• на музиката като такава дейност; 

• на тези, които участват в тази дейност; 

•на себе си като участник в тази дейност; 

•на начините, по които участниците биха могли да разсъждават, участвайки в 

тази дейност. 
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Като имам предвид собствената си историческа и културна позиция, изследвам 

музикалното сътрудничество и от гледната точка на моя собствен контекст и в по-

широките му, по-универсални измерения.  

• На базата на орфеевия модел и на сътрудничеството ми с българските 

композитори, твърдя, че композиторът трябва да попълни орфеевия си модел 

самостоятелно посредством сътрудничество с други музиканти. 

• Предвид днешното разминаване между изпълнителите и редакторите на 

използваните музикални издания, твърдя, че произведението на изкуството е по-скоро 

процес на сътрудничество, отколкото завършен продукт. 

Следните мои твърдения в дисертацията разкриват етическите измерения на 

труда ми и измеренията на загриженост. Твърдя, че: 

• действието на музициране – това, което К. Смал характеризира като 

„musicking” – е едновременно модел и пример на специфични междукултурни 

отношения. Всякакви силно поддържани ценности могат или да помагат, или да 

попречат на отношенията между „взаимно зависими” членове на съвместен музикален 

екип. 

• музикалното изпълнение представлява споразумение между изпълнител и 

слушател, и позволява на първия да манипулира емоционално другия. Това 

споразумение е морално оправдано от нуждата на слушателя да бъде емоционално 

повлиян и от предварителното му разбиране, че в изпълнението е налице някаква 

степен на манипулация (т.е., неискреност от страна на изпълнителя). 

• участниците в музицирането извършват дейност, водена от универсален дар, 

който е вроден, но и е възможно да се научи или подобрява. Същият този дар – времево 

приобщаване (entrainment) – прави musicking същевременно прелюдия и модел за 

дискурсната етика на Хабермас. 

Този труд се основава и на няколко допълнителни мои твърдения, като 

например: 

• херменевтическата и прагматическата философска мисъл, особено както е 

описана в естетиката на Хайдегер, Дюи и Гадамер, осигурява подходяща теоретична 

основа за това изследване. 
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• моят професионален опит като музикант-изпълнител повишава моята 

готовност да се заема с писането на дисертация, занимаваща се с тази конкретна тема. 

• фактът, че моят професионален музикален опит е натрупан (в течението на над 

две десетилетия) в културен контекст извън моята родна американска култура, предлага 

значителни възможности за междукултурно изследване на темата и предоставя една 

необикновено богата гледна точка върху тематиката. 

 

Част I: Към естетиката на социалната ангажираност и участие 

 

ГЛАВА 1. ХАЙДЕГЕР И ХЕГЕЛ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО 

КАТО ЯВЯВЯНЕ НА ИСТИНАТА 

 

1.1. Въпроси, свързани с метода 

  В Началото на художествената творба (текст, споменаван оттук нататък като 

„OWA”) 11  Хайдегер подхожда към творбата на изкуството по начин, сходен с 

изследването му на Dasein в Битие и време (споменаван оттук нататък като „BT”)12: той 

пита за нейното битие.  

1.1.1. Деконструиране на Историята. 

 В началото на OWA Хайдегер потвърждава феноменологичния си подход към 

деконструиране на историята, при което се стига до изначалното основание на 

онтологичното изследване. Чрез отхвърляне на натрупаните „обикновени” 

интерпретации, той подготвя нова интерпретация, която не разчита на конструкции, 

толкова дълбоко вкоренени в усредненото всекидневно мислене, че да пречат на 

способността да разбираме изначалните презумпции, на които се базира нашето 

съществуване. По този начин деконструирането, осъществявано чрез 

феноменологичния метод, е и конструиране. 

                                                           
11 Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art” in Poetry, Language, Thought, tr. Albert Hofstadter (New 

York: Harper and Row, 1971), 15-86. 
12 Martin Heidegger, Being and Time, tr. John Macquarrie and Edward Robinson (Oxford: Blackwell, 1962).  
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1.1.2. Херменевтичният кръг.  

В BT Хайдегер редовно подчертава необходимостта от „кръгова логика”, 

защитавайки „херменевтичния  кръг”, където очакваните резултати от изследването се 

предполагат още в началото. Това поддържа единството на движение експонирано в 

цялостната „многопосочна” траектория на BT и обсъдено в OWA. Хегел също 

поддържа кръгов процес на развитие: синтезът му „трябва да бъде представен не като 

права линия, продължена в неясна безкрайност, а като кръг, връщащ се в себе си”.13 

1.1.3. „Запазването на силата на най-основните думи”.  

Обяснението на Хайдегер на трите „очевидни” интерпретации на „ битието на 

обекта” показва напредъка от времето на древните гърци, който е по-скоро равняване 

по тях, а не превъзхождане. „Основния гръцки опит за битието на съществуващите, в 

смисъл на присъствие”, остава скрит поради превода на латинските думи, които 

разделят свойствата на обекта от предшестващото го основание – неговото битие. 

Хайдегер събира отново свойства и битие, разкривайки как творбата на изкуството 

„твори” в света и спасявайки я от „липсата на вкорененост, присъща на западната 

мисъл”. Както декларира в BT, най-важната задача на философията е „да се запази 

силата на най-основните думи, в които Dasein изразява себе си”.14 

1.2. Дебатът за истината 

1.2.1. Aletheia.  

Напредъкът при Хайдегер става възможен чрез решимостта на Dasein като 

същностна откритост. Това е концепция осветена от неговото тълкуване на гръцката 

дума aletheia като предварително философско разбиране на истината като разскритост. 

Той оспорва „научната” концепция на Хегел за истината като сигурност или 

коректност, концепция наследена от метода на философията на Новото време. В OWA, 

Хайдегер открива единството на красотата и истината  – единство, изразено от aletheia. 

Той смята, че впоследствие то е скрито. 

 

                                                           
13 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hegel’s Lectures on the History of Philosophy, tr. E. S. Haldane and F. H. 

Simpson (London: Routledge and Kegan Paul, 1892), 27. Referred to hereafter as LHP. 
14 Heidegger, Being and Time, 262. 
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1.2.2. Aletheia и произведението на изкуството.  

Хайдегер проследява стъпките, чрез които „своеобразното сливане на красотата 

с истината” е прикрито. Според него това става отново при преминаването от гръцкия 

към латинския превод, заключавайки, че „историята на природата на западното 

изкуство съответства на промяната на характера на истината”. 15  Тази промяна 

позволява на Хегел да твърди – неправилно според Хайдегер – че в историята на 

философията фазата на гръцката философия е „фаза на красивото” и като такава тя не е 

достигнала нивото на истината по Хегеловото разбиране. 

1.2.3. Aletheia и Хегеловата истина като сигурност.  

Според Хайдегер, Хегел не вижда истината като разкритост, тъй като 

спекулативната му диалектика включва декартовия субект и приема универсалната 

истина (Идеята) за негова крайна цел (поради това тя не присъства напълно в по-

ранните етапи на философията). Дори и преводът на logos като истина „крие” елементa 

на разкритост, че „гърците са го направили очевидно основен термин при използването 

на aletheia като пред-философски начин на разбиране на „истината””.16 

1.3. Интерсубективни аспекти на Хайдегеровата концепция на „The Open” 

(„Откритото”) 

  В OWA Хайдегер доразвива идеята за истината като разкритост чрез 

концепцията си за Откритото: 

Трябва да се отбележи, че ако естеството на разкритост на съществуващите 

принадлежи по някакъв начин на самото Битие, тогава битието с помощта на 

собствената си природа позволява мястото на откритост 

(осветяването/разчистването на там) да се случи. Хайдегер го въвежда като 

място, в което всяко съществуващо се показва или възниква по свой собствен 

начин.17 

 

Това осветяване или изчистване на Откритото се инициира от произведението на 

изкуството като единство от две движения. Това е интерсубективно „случване на 

истината”, която позволява на тези, които стоят в просеката – тези, които защитават 

                                                           
15 Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, 79. 
16 Heidegger, Being and Time, 262. 
17 Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, 59. 
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произведението на изкуството като  историческа група от хора – да виждат по начин, по 

който те не са виждали преди. 

1.3.1. Просветяващата проекция като виждане.  

Хайдегер прави връзка между виждане и осветяване, като многократно използва 

това, което аз наричам негов „Licht мотив” в цялата OWA. Този „мотив на светлината” 

илюстрира как незабелязваното до момента е приведено в светлината на Откритото 

(просеката = Lichtung) от произведението на изкуството. Тези, които са обградени в 

кръга на откритото, се присъединяват към общото знаене като го споделят с твореца и 

преживяват „нарастване на битието”. 

За всекидневния онтичен Dasein, Licht-мотивът на Хайдегер принадлежи към 

използването на „числовото” време, тъй като времето става обществено за бъдене-в-

света. Възможността за просветлене и присъствието на яркостта са неразривно 

свързани. Обглеждане, видът виждане, който ръководи „обгледното погрижване”, също 

е свързано със светлината. Обгледното съобразяване играе важна oсветляваща роля при 

тълкуването – виждането е винаги да се вижда „като”  

При Dasein, светлината също има онтологично значение като основното, 

постоянно състояние на разкритост, и следователно като най-важното условие за 

разбирането. Dasein по начало „е осветено”, пише Хайдегер, а само чрез тази 

осветеност „става възможно всяко осветяване или просветляване, всяко съзнание, 

„виждане” или имане на нещо”.18 

1.3.2. Просветляващата проекция като единство от движения.  

Светлината блести в произведението на изкуството, но според Хайдегер тя не 

осветява земята, тъй като светлината идва от самата земя. Примерът на древногръцкия 

храм показва как едно произведение на изкуството разкрива света и в същото време 

поставя този свят отново на земята, която от своя страна само по този начин се 

очертава като родна земя.19 Тъй като „разкритостта на съществуващите ... никога не е 

просто състояние на съществуване, а случване,” 20  случването на истината в 

произведението на изкуството е единство на два вида движение. Състоянието на покой, 

                                                           
18 Heidegger, Being and Time, 401-2. 
19 Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, 41. 
20 Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, 52. 



18 

 

което усещаме в едно произведение на изкуството, е разрешаването на борбата между 

земята и света, поставена в движение от самата творба. 

Хайдегер характеризира тази борба като „първичния конфликт”, в който 

опонентите – осветлението и прикриването – се отдалечават едно от друго и  откритото 

на мястото на конфликта е е завоювано. 21  Подобно на Хегеловото движение на 

конкретното, което прави разликата различима, при Хайдегер в единството на 

„състоянието на движение” „завършекът на творбата ... почива в самата нея”22  

1.3.3. Проветляващата проекция като проективно казване.  

 Привилегироването на поезията като „проективно казване” обединява новите 

Хайдегерови концепции за четворицата и конфликта между света и земята с тази на 

разкритостта като възникване на непознатото от познатото. „Творенето на творбата ... 

се крие в промяната ... на битието.” Това казване представлява едно ново начало, 

където „случването на това казване” е свързано с историческото възникване на нов свят 

за един народ. 23  Хайдегер дискутира три последователни свята, инициирани от 

изкуството – гръцкия, християнския и модерния. Тук е налице прилика с възходящите 

исторически етапи на Хегел в развитието на философията, но Хегеловото 

диалектическо вграждане е транспонирано в моментния конфликт на прикриващата 

Земя и възникващия разкрит свят.  

Хайдегер показва паралелните правомощия на езика:при разкриването на 

съществуващото и неговото скриване. Той подчертава контраста, като употребява 

поетичен език при описание на обувките в живописта на Ван Гог, както и при 

описанието на гръцкия храм. Тълкувани като изкуство, тези пасажи показват как 

изкуството е първоизточник на истината, когато тя се разбира като разкритост. „Когато 

истината се определя в творбата, тя се появява. Появяването – като това съществуване 

на истината в творбата и като сътворяване – е красота. Така красивото принадлежи към 

появата на истината.”24 По този начин Хайдегер потвърждава единството на истината и 

красотата – aletheia. 

 

                                                           
21 Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, 58-9. 
22 Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, 47. 
23 Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, 71. 
24 Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, 79. 
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1.4. Възстановяване на Изкуството като случване на истината 

 Провокиран от изявлението на Хегел, че изкуството е „нещо отминало”, 

Хайдегер пита дали „изкуството все още е основен и необходим начин, по който се 

случва истината, която е от решаващо значение за историческото ни битие...”? 25 

Разглеждам този въпрос от гледна точка на подчертано социалната насоченост на 

музикалните произведения на американския ХХ век. В тях се съдържат три 

специфични черти: те представляват събиране на участниците, документация на 

събитията, и не-догматично предсказване на бъдещите потребности или резултати. 

1.4.1. Събиране.  

Работата на иновативни американски композитори предоставя примери на 

преосмисляне на музиката, вместо тя да бъда завършена по Хегелиански начин. 

Концепцията на Хайдегер за „създадеността” на произведението на изкуството като 

обхващащо както художник, така и тези, които се съхраняват произведението, показва, 

че Хайдегер изпреварва по-нататъшната еволюция на разбирането за това, какво 

представлява истинското произведение на изкуството. Нейният акцент върху откритото 

като събиране на участниците ни позволява да разберем концепцията на „хепънинг” на 

Джон Кейдж като осъществяване в реално време на Хайдегеровото „случване на 

истината.” Това също вероятно е послужило като вдъхновение за „херменевтичната 

тъждественост” на произведението на изкуството у Гадамер, постигано само чрез 

неговото изпълнение, чрез активното съвместно включване в играта на всички 

участници. 

1.4.2. Документация.  

Американският музикален живот от 60-те години на ХХ в. увеличава своята 

социална ангажираност  в разгара на движението за граждански права чрез  

музикалното преобразуване на съществуващото социално положение. 

 Чарлз Мингъс в „Медитация за интеграция” метафорично репетира расовата 

интеграция чрез контрастиращите импровизации на шест джаз музиканти. Мингъс 

„интегрира” тези индивиди в едно разбираемо музикално цяло. Също така, от началото 

на 1960-те години Стийв Райх и други, така наречени минималистични композитори, 

                                                           
25 Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, 78. 
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като Филип Глас и Джон Адамс внасят повече социална осъзнатост в своята музика. 

Създавайки произведения, в които „документалната реалност и музикалната реалност 

стават едно и също”, 26  Райх използва „речеви-мелодии” от записани интервюта в 

произведения, които се занимават с Холокоста, тестване на оръжия за масово 

унищожаване, клониране и т.н. 

1.4.3. Пророчество.  

Личностите и проблемите на ХХ век са от централно значение и в много творби 

на Филип Глас. В трите филма от трилогията „–Qatsi” той и режисьорът Годфри Реджо 

създават „кино-симфонии” от епичен мащаб. Без какъвто и да е било разказ или диалог, 

първият филм, „Koyaaniqatsi” 27  се гради върху раздора между природата, човека и 

техникатаи сякаш предлага завръщане към Хайдегеровия пред-технологичен свят. 

Изобразяващ избиване на множество от анонимни фабрични работници, френетичният 

централен епизод подсказва имено това свеждане на човешките същества до пореден 

технологичен ресурс, от което се опасява Хайдегер. 

Но „Koyaaniqatsi” не съдържа „наръчник на потребителя” за тълкуване на 

„посланието” на филма и режисьорът настоява, че няма „предварително определен 

смисъл”. 28  Филмът буквално предлага „друга гледна точка” към  връзката ни с 

природния свят, използвайки отдалечени във времето кадри и панорамни 

кинематографски техники, за да ни накара да „видим” всичко в нова светлина – от 

планинските вериги до небостъргачите. Резултатът е величието на визия, която колкото 

внушава благоговение, толкова и обезпокоява. Но в крайна сметка именно 

технологичният напредък е направил това произведение на изкуството възможно. 

 

ГЛАВА 2. ДЮИ И ГАДАМЕР: ИЗКУСТВОТО КАТО ОБЩНОСТ НА 

ПРЕЖИВЯВАНЕ 

Независимо един от друг, американският прагматик Джон Дюи и немският 

херменевт Ханс-Георг Гадамер са разработили своя цялостна програма за  разбиране на 

                                                           
26 Стийв Райх, във връзка с неговото произведение Different Trains (1988). 
27 Думата, от езика на индианското племе „Хопи”, значава „живот извън баланс” или „начин на живот 

който покажа необходимост на друг начин на живот”.   
28 Годфри Реджо, бележка към „Koyaaniqatsi”.  
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изкуството  като основно човешко преживяване. Моето сравнение  на естетическите им 

позиции черпи вдъхновение от Рорти29 и Хабермас,30 които са отбелязали съществени 

области на припокриване между прагматичните и континенталните  философи от ХХ 

век. 

2.1. Два анти-фундаменталистки подхода по Естетика 

2.1.1. Прагматизмът на Дюи.  

Естетиката на Дюи подчертава „полезността” на изкуството за човешките цели. 

Неговата концепция за „естетична наслада” произтича от наблюдението на 

всекидневния опит и инструменталното рационализиране, обясняващо защо ние 

говорим и действаме по определени начини. Дюи разчита основно на аналогии между 

човешкото и животинското поведение за да обясни как работи умът и  заключава, че 

„Разумът... трябва да  да бъде върнат обратно към въображението – към въплъщението 

на идеите в емоционално зареден смисъл”.31 

2.1.2. Херменевтика на Гадамер.  

Гадамер32 има подобни идеи за това как въображението подкрепя разума, но ги 

основава на своята нова интерпретация на по-ранното континентално мислене. 

Херменевтиката на Гадамер обединява концепции на предшестващите го философи за 

да развие своите идеи за разбирането. Той черпи илюстрации и идеи главно от Платон 

и Аристотел, Кант и Хегел, но естетическото обсъждане на Гадамер преосмисля цялото 

историческо развитие на философията  

2.2. Прагматизмът херменевтиката  и пост-философският дебат 

 Отхвърляйки крайната претенция към разума, свойствена за философското 

мислене на Кант и Хегел, прагматизмът и херменевтиката „придават по-голямо 

значение на действието и говоренето, отколкото на познанието. За разлика от Кантовия 

самоанализ, те „нямат оправдателна функция освен една: да разкриват като 
                                                           
29 Richard Rorty, Consequences of Pragmatism (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982). 
30Jurgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, tr. C. Lenhardt and S. Weber Nicholsen 

(Cambridge, MA: MIT Press, 1990). 

 
31 John Dewey, Art as Experience (New York: Pedigree, 1934), 33-35. 
32 Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, tr. J. Weinsheimer and D. Marshall (New York: Crossroad, 1992); 

The Relevance of the Beautiful and Other Essays, tr. N. Walker, ed. R. Bernasconi (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986). 
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неоснователна необходимостта от фундаментални знания”. 33  Този вид анти-

фундаменталистка философия свързва мисълта на Дюи и Хайдегер.34 

Докато Рорти предлага пост-философска култура, в която философията отказва 

„да претендира за рационалност”, Хабермас смята, че философията „може и трябва да 

запази своето искане за разума” като самокритичен „заместител ... и тълкувател.” 

Хабермас предлага „единство на разума”, което обединява наново научната истина, 

моралната справедливост и естетическия вкус – три аспекта на рационалността, които 

са били отделени след Кант – въз основа на нашето комуникативно всекидневие, нашия 

общ Lebenswelt.35 

2.3. Възвръщайки приемствеността: отново обединение на изкуство и 

преживяване 

 И Дюи, и Гадамер също се стремят към ново обединение, с цел възстановяване 

„непрекъснатостта на естетическите преживявания с нормалните процеси на живота”.36 

2.3.1. Корените на естетическото отчуждение.  

Според Дюи, философиите на изкуството от времето на Кант нататък 

документират задълбочаването на пропастта между производителите и потребителите 

на изкуството. Гадамер вижда философската мисъл като силата, която предизвиква  

изолацията на изкуството от всекидневието, която може да бъде констатирана още от 

времето на Просвещението.37 

2.3.2. Задълбочаването на естетическото отчуждение на модерното изкуство.  

И Дюи, и Гадамер обсъждат последващото развитие на съвременното изкуство, 

откъснато от първоначалния си контекст на живота, тъй като то желае да бъде „само и 

единствено” изкуство. Гадамер насочва към Кантовата естетическа автономия като 

източникът на това развитие. 38  Дюи предусеща тезата на Хоркхаймер / Адорно за 

изкуството като капиталистическа стока, като обяснява „естетическата индивидуация” 

                                                           
33 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, 10. 
34 Rorty, Overcoming the Tradition: Heidegger and Dewey in Consequences of Pragmatism, 37-59. 
35 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, 4-11. 
36 Dewey, Art as Experience, 10. 
37 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 18-19. 
38 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 6-7. 
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с обществените условия, създаващи „бездната ... между производителя и 

потребителя”.39 

2.3.3. Единство на преживяването: Having an Experience и Erlebniskunst 

Дюи твърди, че „реалната работа на изкуството е това, което прави продукта с и 

в преживяването. 40  Естетическото преживяване е издигане на всекидневното 

преживяване чрез емоцията. Гадамеровият еквивалент на „having an experience” на Дюи 

е „Изкуство на преживяването” (Erlebniskunst), нова интерпретация на Кантовите 

конструкции за гений, вкус, и свободна игра на въображението.41 

2.4. Безкрайно движение: Doing / Undergoing и Play / Play Along  

 За Дюи, както и за Гадамер, непрекъснатото движение е от съществено значение 

като знак за непрекъснатостта на всяко преживяване. 

2.4.1. Теорията на Гадамер за играта.  

Играта осъществява дейността на играене като безцелно движение напред и 

назад. Тя изисква „да играем заедно с ... вътрешното споделяне в това повтарящо се 

движение.” Играенето пренебрегва разделението между играча и наблюдателя, тъй като 

последният също „участва”.42 Не-разграничаването между категориите „труд” и „игра” 

в примитивните общества предполага транскултурното разбиране, че и „игривост”, и 

„сериозност” са налични в играта.43 

2.4.2. Doing / Undergoing фази на Дюи.   

За Гадамер „играе” и „играе заедно с” отговарят на фазите „правене” и 

„подложени на” в концепцията на Дюи за преживяването. В съществена връзка 

помежду си, тези фази ни позволяват „да се разбере връзката, че изкуството като 

производство, и възприятието и признателността като наслада, се поддържат едно 

друго”. Създателят на изкуство трябва да е имал собствено преживяване, което има 

нужда да сподели с тези, които гледат неговите продукти. Той постоянно се наблюдава, 

                                                           
39 Dewey, Art as Experience, 6-8. 
40 Dewey, Art as Experience, 3. 
41 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 20-21. 
42 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 22-24 
43 Thomas M. Malaby, “Anthropology and play: the contours of playful experience” in New Literary History 

40(1), 2009: 208. 
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докато произвежда. 44  Гадамер го формулира така –  „играещият” творец трябва да 

застане срещу себе си като „зрител на самия себе си”.45 

2.4.3. Естетическа недиференциация по Гадамер.  

За Гадамер, възприятието което усъвършенства преживяването и разпознава 

произведението на изкуство като такова е също процес на разкриване пред себе си на 

това, което може да се види в произведението на изкуството. „Постоянното 

херменевтично движение” ни позволява да видим какво творецът пробужда „както е в 

действителност”. Този, който възприема взема недиференцираното цяло по такъв 

начин, че „сякаш е истинно”. Естетическата недиференциация подсказва „дълбоката 

структура на възприятието” и го приравнява с разбиране, насочено не към една 

концепция, а към изграждане на „автономното значение на възприятието”.46 

2.5. Произведението на изкуството: Изразителен обект / символ 

 За Дюи „творението” на изкуството може да се отнася както до процеса – 

изразителният акт – така и до полученият продукт. Противопоставянето на субект и 

обект „няма място в произведението на изкуството”. Дюи предполага, че „изобразяване 

може също да означава, че произведението на изкуството казва нещо за тези, които го 

ползват за естеството на собственото им приживяване на света”. 47  Гадамеровата 

концепция за символиката в изкуството „почива върху взаимодействието на показване 

и прикриване”. Според Гадамер, „произведението на изкуството не просто се позовава 

на нещо, защото то е всъщност там; бихме могли да кажем, че произведението на 

изкуството означава увеличение на битието”.48 

Според Дюи, науката изявява значения, а изкуството ги изразява. Доброто 

изявление излага условия, служещи за упътване за да се стигне до преживяването. 

Изкуството представлява преживяването, защото то „не работи в измерението на 

правилното описателно изявление, а в това на самото преживяване”.49 

                                                           
44 Dewey, Art as Experience, 46-8. 
45 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 24. 
46 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 28-30. 
47 Dewey, Art as Experience, 82-83. 
48 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 34-5. Heidegger also refers to “an increase in being” for those who 

join the artist in the knowing that is unconcealed by the work of art.  See “The Origin of the Work of Art.” 
49 Dewey, Art as Experience, 84-5. The opposition between correctness and experience itself recalls the 

Hegel/Heidegger debate on the nature of truth. 
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Предпоставка за Гадамер е да се научим „да слушаме това, което изкуството има 

да каже”, и след това да му отговорим, чрез активното съучастие. Всяко произведение 

на изкуството има дълбоко основана херменевтично тъждество: „дори и най-беглите и 

уникални преживявания са предназначени в своята тъждественост да бъдат естетическо 

преживяване, когато се появят или се остойностяват”. Определимият характер, дори на 

битови предмети, като произведения на изкуството, е в ефекта, който произвеждат в 

отъждествяването на съучастника. Творбата може да не се превърне в класика, но все 

пак това е „творение” – произведение на изкуството – според неговото херменевтично 

тъждество.50 

2.6. Общността на преживяването  

2.6.1. Концепциите „общност на преживяването” на Дюи и „празникът” на Гадамер.  

Дюи откроява изкуството като единствен носител на пълната общност на 

преживяването, на „безпрепятствената комуникация между човек и човек, която може 

да се случи в един свят, пълен с бездни и стени, ограничаващи общността на 

преживяването”. 51  Неговата концепция предчувства тази на Гадамер за празника. 

Времевият характер на празничното честване е в неговото несводимо единство: то не се 

разтваря в серия от отделни моменти.52 

2.6.2. Изкуството като сливане на хоризонти. 

Въпросът на Гадамер „Защо [...] разбирането на това, което изкуството е днес 

представлява задача за мислене?”53 изхожда от принципа, че нашата мисъл трябва да 

обхваща както „великото традиционно изкуство” на миналото, така и съвременното 

изкуство. Това предполага, че и двете са легитимни форми на изкуството и са 

„наистина са свързани помежду си”. Способността „да се движат в рамките на 

хоризонта на открито бъдеще и неповторимо минало” е „дълбоката приемственост”, т.е. 

Гадамеровото  „сливане на хоризонтите”.54 Дюи говори за художественото изразяване 

като резултат на обединение между „минали събития, които са упражнили своето 

                                                           
50 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 25. 
51 Dewey, Art as Experience, 105. 
52 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 40. 
53 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 45. 
54 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 9-10 
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оформящо влияние” и „буквалния настоящ повод”.55 Гадамер и Дюи се съгласяват, че 

миналото е това, което ни определя като членове на една общност, докато 

непосредствеността на настоящето и хоризонтът на възможностите пред нас, ни 

определят като индивиди. 

2.6.3. Естетическото преживяване като мислене.  

Въпросът на Гадамер също така посочва естеството на естетическото 

преживяване като мислене. Дюи нарича естетическото възприятие „естетическа 

наслада”, но този опит не е изключително емоционален. Постоянното мислене се 

провежда в „ритъм на загуба на интеграция с околната среда и възстановяване на съюза 

с тази среда”, в която емоцията е просто „съзнателният знак” за предстоящите раздори, 

създаващи желанието да се възвърне съюзът с околната среда.56 Като интелектуална 

активност този продължаващ ритъм може да се схваща като реализация на 

Гадамеровата „задача за мислене”. 

2.6.4. Нередуцируемата сложност57 на изкуството.  

Според Гадамер, самото съществуване на произведението на изкуството „в 

своята фактичност представлява непреодолима съпротива срещу всяка предхождаща 

презумпция, че ние можем да разгадаем смисъла на всичко това”. Има някои въпроси, 

които „не можем да зададем”.58 Ние нямаме достатъчно средства, за да се формулират 

отговорите и  трябва да признаем както функциите, така и ограниченията на езика. 

Дюи: „Ако всички значения могат да бъдат адекватно изразени с думи, рисуването и 

музиката не биха съществували. Има ценности и значения, които могат да бъдат 

изразени само чрез непосредствено видими и чуваеми качества, и да попитаме какво 

означават те [...] значи да отричаме тяхното специфично съществуване”.59 В своите, 

като че ли неограничени възможности изкуството заобикаля езика така, както 

прагматиката и херменевтиката заобикалят Философията, правейки явни границите на 

нашето разбиране и на нашия потенциал за разбиране. 

 

                                                           
55 Dewey, Art as Experience, 71. 
56 Dewey, Art as Experience, 14. 
57 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, tr. G. E. M. Anscombe (New York: Macmillan, 1958). 
58 Gadamer, The Relevance of the Beautiful, 34. 
59 Dewey, Art as Experience, 74. 
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Част II: Какво означава да бъдеш сътрудничещ музикант? (Гл. 3, 4 и 5) 

ГЛАВА 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ КАТО СЪАВТОР: КЪМ ТЕОРИЯ НА ОРФЕЕВАТА 

ИНТЕРСУБЕКТИВНОСТ 

 

3.1. Митът като метафора, изкуството като поезия 

 Митът за Орфей се корени в езика и, подобно на всички митове, се поддава на 

метафорично тълкувание. Метафората е в основата на херменевтичeската теория на 

Рикьор за въображението, според която съзнанието използва семантичните иновации, 

за да премине отвъд статичното възприемане на понятия, несъвместими на пръв поглед 

. Съзнанието за „идентифициране на разликата” трансформира „казва като” 

(регресивно представяйки си това, което вече съществува) във „вижда като” 

(прогресивно представяйки си какво може да съществува), позволявайки на Кантовия 

синтез да се случи и достигайки до нов смисъл.60 

Хайдегер дава на езика по-широка концептуална основа в Началото на 

художествената творба. За него поезията представлява „проективно казване ... което 

едновременно носи в света неизказуемото като такова” и е предшественик на всички 

съвременни изкуства. В Древна Гърция поезията и музиката са групирани в сферата на 

вдъхновението в съответствие с техните общи средства за сътворяване – и двете се 

пеят. Така Орфей е сякаш прототипът на Хайдегеровия „пеещ поет”.61 

3.2. Орфей в античността: вдъхновеният поет-музикант 

3.2.1. Вдъхновено и имитационно изкуство в древна Гърция.  

Аристотел прави разлика между божествено вдъхновената поезия и занаята на 

стихосложение, изпълняващ формална функция в писанията по всички теми. Платон 

използва подобни категории, разделящи „неистовата” или „обезумялa” поезия от 

„занаятчийската поезия”. Вдъхновеният от музите (mousikos) „поет-музикант” се 

                                                           
60 Paul Ricoeur, “Imagination in discourse and action” in Rethinking Imagination: Culture and Creativity, ed. 

Robinson and Rundell, (London: Routledge, 1994) 121-123. 
61 Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art” in Poetry, Language, Thought, translated Albert 

Hofstadter (New York: Harper & Row, 1971), 70-1. 
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появява заедно с философа на върха на Платоновата йерархия на човешките 

професии.62 

3.1.2. Поетът-музикант като приемник на божественото познание.  

Платон отделя двойката поезия-музика от останалите изкуства, защото за 

гръцкото разбиране изкуство обозначавало илюзорни, нереални продукции изработени 

по сръчен и „изкуствен” начин като имитация на вече съществуващи неща. Платон 

поставя имитационната поезия в своята по-ниска, „чисто човешка” сфера на действие, 

докато вдъхновената поезия-музика стои на много по-високо равнище и разкрива 

познаване на идеалното съществуване и абсолютното битие.63  

3.1.3. Рационален или интуитивен? Два мита за произхода на музиката.  

Тази идея за „установено знание” е вградена в два допълващи гръцки мита, 

свързани с произхода на музиката. Във версията, свързана с Аполон, Хермес открива 

резонанса на черупката на костенурка и изобретява лирата, която да поражда звуци с 

произход в действителния свят. В Дионисиевата версия, музиката произхожда 

вътрешно като човешка реакция към емоционален шок: писъците на сестрите на 

Медуза при обезглавяването на Медуза. Принципите на Аполон и Дионисий се 

идентифицират респективно с рационалния и интуитивния начини на мислене и 

съществуване, с форма и съдържание, както и с класически и романтични принципи в 

областта на музиката.64 

3.3. Орфей, посредникът  

3.3.1 Орфеев дуализъм.  

През пети век преди Христа Орфей се очертава като хибридна фигура, 

комбинираща Аполоновия и Дионисиевия принцип и съвместяваща установения култ 

към Аполон с по-новия тогава, конкурентен култ към Дионис. Дуализъм между старото 

                                                           
62 Wladyslaw Tatarkiewicz, “Art and Poetry: A Contribution to the History of Ancient Aesthetics” in Studia 

Logica Journal of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, (ca 1940), 382-

384. 
63 Tatarkiewicz, “Art and Poetry,” 382-383. 
64 R. Murray Schafer, The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World (Rochester, VT: 

Destiny Books, 1977), 6. 
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и новото може да бъде намерен в орфизма като реформация на съществуващите 

религиозни практики и връщане към по-ранни такива.65 

3.3.2. Индивидуацията на Орфей.  

В мита за Орфей, напрежението между Орфей като говорител на боговете от 

една страна и като човек със свободна воля от друга страна е снето  най-напред когато 

той поглежда назад и по-късно в неговия „концерт на смъртта”. Соловият глас  

индивидуализира Орфей, позволявайки му да се превърне в нова версия на самия себе 

си чрез метафорична рекомбинация на неговите Аполонови и Дионисиеви елементи.66 

Тълкувани по Рикьор, тези алегорични събития ни позволяват да „видим” идеята за 

„песен” по нов начин – като процес на индивидуация и като проекция в бъдещето, 

която продължава да съществува, както разчленената глава на Орфей продължава да 

пее. 

3.4. Орфей „видян като ” преобразуван мит”  

  В своите многобройни последващи употреби в литературата и изкуството,  

митът за Орфей е едновременно стар и нов”. 

3.4.1. Пермутации на мита.  

За да се види по нов начин митът за Орфей, първо трябва да се изкаже по нов 

начин. Преразказванията на мита добавят нови наративни слоеве, предназначени за все 

нова аудитория и времена. Това е особен вид на виждане: „парадоксът на фикцията е, 

че отричането на възприятието е условие за издигане на нашето виждане за нещата”. 

Според Рикьор Орфей съответства на иконата като „графична фигура, която 

пресъздава реалността на по-високо ниво на реализъм”, насочвайки ни чрез 

въображението към нови възможности за действие.67 

3.4.2. Орфей като прототипен творец.  

Митът за Орфей е решаващ елемент в нашето исторически обусловено 

разбиране за това какво означава да си човек на изкуството. Творецът е отчужден, 

                                                           
65 Robert McGahey, The Orphic Moment: Shaman to Poet-Thinker in Plato, Nietzsche, and Mallarme (Albany: 

State University of New York Press, 1994), 11. 
66 McGahey, The Orphic Moment, 19. 
67 Paul Ricoeur, “Imagination in discourse and action,” 124. 
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егоцентричен, морално компрометиран, зависим от странично вдъхновение и е опасно 

влиятелен. Но той също „вижда” - един ясновидец с личен глас; той може да погледне 

отвъд това, което е видимо за останалите и да представи тази визия на обществото в 

убедителна форма. 

3.5. „Аз съм Орфей”: песента като съществуване 

3.5.1. Орфеевата самоидентификация.  

Рилке, Кокто и много други писатели, са се обръщали към Орфей като фигура, 

представяща ги  като творци. Тази идентификация отразява основната дихотомия 

между силата да създават и способността да говорят. Чрез персонализирането на 

орфеевата универсалност, творецът може да се примирява с преднамереността на 

творческия акт и усещането че творенето се води от сила извън или отвъд собственото 

съзнание, както в случая на Сонетите за Орфей на Райнер Мария Рилке.68 

3.5.1. Собствена реализация и възможност за творческа импотентност.  

Бланшо намира метафора за творческо вдъхновение в момента, в който Орфей 

поглежда назад и изоставя  не Евридика, която вече е мъртва, а по-скоро собствената 

си нужда да контролира процеса.69 Юнг вижда в този момент срутването на нашата 

власт над природата, която се оказва илюзорна подобно на Орфеевата 70  И двете 

тълкувания -- на Бланшо и Юнг -- показват, че във възможността песента да открие 

себе си се крие нейната противоположност – възможността твореца да не е в състояние 

да пее или да създава. 

3.6. „Аз чувам Орфей”: орфеевият музикант 

  Както има модерни орфееви поети и писатели, твърдя, че има и орфееви 

музиканти. 

 

                                                           
68 Rilke to Countess Margot Sizzo-Noris-Crouy, April 12, 1923, in Ahead of All Parting: The Selected Poetry 

and Prose of Rainer Maria Rilke (New York: Modern Library,1995), 575-6. 
69 Maurice Blanchot, “The Gaze of Orpheus” in The Gaze of Orpheus and Other Literary Essays, tr. Lydia Davis 

(Barrytown: Station Hill Press, 1981), 99-104. 
70 Carl Gustav Jung, Visions: Notes of the Seminar Given in 1930-1934, Volume 1, ed. Claire Douglas 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997), 1293. 
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3.6.1. Орфеевата двойственост при свирещи композитори.  

Като певец и изпълнител на лира, Орфей е прототип на композитора, който  и е 

изпълнител на собствените си композиции. Чрез божествено вдъхновение Орфей 

обединява създаване и изпълнение по същия спонтанен начин, подобен на музикалната 

импровизация, която дава възможност за незабавна реализация на музикални идеи в 

звук. 

3.6.2. Лирата на Хермес: произходът на музикалната интерпретация.  

Митичният произход на тълкуването е проследим до гръцкия бог Хермес, 

откривателя на езика и писмеността. Показателно е, че именно Хермес е изобретил 

лирата – инструментът, способен да „превежда” порядъка на естествения свят в звуци, 

към който хората биха могли да се отнасят.71 Синът на Аполон – братът на Хермес – 

Орфей е изпълнителят на лира par excellence  и както Хермес, е посредник между 

боговете и хората. 

3.6.3. Композиторът-изпълнител: звуков създател или посредник?  

Исторически погледнато, много последващи композитори-изпълнители са 

подредили външния звук чрез импровизация, отдавайки се на идеи, идващи в 

творчески процес, който започва интуитивно (по Дионисиевия принцип), но разчита на 

съществуващите материали и форми (по Аполоновия принцип). „Звученето” на тези 

идеи става тъждествено на това, „да бъдеш звучен”. Шели илюстрира това явление 

метафорично пресъздавайки композитора като Аеолинова арфа: „уста на Природата, 

пасивна, но чувствителна, самотен инструмент висеше в гората, неговите струни 

раздрънквани от минаващия вятър.”72  

3.7. Един български Орфей: Лазар Николов и „Из музиката на Орфей” 

  Българският композитор Лазар Николов (1922-2005) започна своя творчески път 

в двойните орфееви  роли на композитор и изпълнител (на пиано), но след 50-те години 

на ХХ в. той се отказа от орфеевата  си самоличност, възлагайки изпълнението на 

                                                           
71 Richard E. Palmer, “Hermeneutics and the Disciplines,” Department of Philosophy, Southern Illinois 

University (1999), 2. 
72 Louis Rowell, Thinking About Music (Amherst: University of Massachusetts Press, 1985),121. 
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музиката си на други музиканти. Много по-късно (края на 90-те години на ХХ в.) той 

създава поредица от пиеси с асоциативното заглавие „Из музиката на Орфей”. 

Втората Орфеева пиеса, за соло виола, е първата и единствена комзпозиция на 

Николов за солов струнен инструмент без клавирна партия. Николов настоява, че не 

бил могъл да композира солова пиеса за мелодичен инструмент. Неговото позоваване 

на Орфей, сякаш отблокира творческа бариера като му дава вдъхновение и кураж да 

твори в този съвсем нов за него инструментален жанр.  

За Николов идеята на Орфей е не просто „изслушването” на някаква 

въображаема древна музика. Орфей за Николов е изпълнителят, който „свири така, 

както аз си представям [да звучи моята музика]!”73 В двойната му  роля на композитор-

изпълнител Орфей може да се тълкува като символ на изпълнителя като съавтор, като 

прототип на съвременните български музиканти, които композиционно сътрудничеха с 

Николов  при изпълнението на неговата музика.  

3.8. Орфеевата интерсубективност: модел за сътрудничество между композитор и 

изпълнител  

Концепцията за съавторство предполага, че композиторът има дълбоко доверие 

в способностите на своя изпълнител – способности, подобни на тези на композитора. 

Николов публично възхвалява „творческия талант и творческото въображение” на 

изпълнителите, с които той сътрудничи в нови композиции, и твърди, че неговият 

изпълнител знае неговата музика по-добре, отколкото той самият.74 Бихме могли да 

наречем това чувство за идентификация между композитор и изпълнителя му орфеева 

интерсубективност. Тя въплъщава в човешките действия метафоричното въображение 

на Рикьор и илюстрира „идентичност-в-разликите”, където самосъзнанието се очертава 

като продукт на нашето съзнаване на другите,75 така както Орфей се трансформира – се 

разкрива пред себе си – като поглежда Евридика. 

Чрез пренасянето на граматическата проекция на творчески вариации на 

Кантовата тема „Аз мога” към теорията за интерсубективността на Хусерл, Рикьор 

                                                           
73 Lazar Nikolov quoted in Angelina Petrova, Composer Lazar Nikolov (Sofia: Institut za izkustvoznanie – 

Bulgarian Academy of Sciences, 2003), 271. 
74 Lazar Nikolov in an interview with Margarita Kevorkian, “My Life is Creativity” (“Zhivotut mi e 

tvorchestvo”), in Lazar Nikolov, My World (Moyat svyat – Sofia: Izdatelstvo “Litse”, 1998),120-1. 
75 Paul Ricoeur, “Imagination in discourse and action,” 127-8. 
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извлича „принцип на аналогия” от по-висш порядък. 76  Включвайки метафорично 

„разменяне на местата”, въображаемият пренос на Хусерл е предварителното условие 

за постигане на разбирателство. Той е в основата и на херменевтичния проект: 

„саморазбиране чрез разбиране на другите”.77 „Поглеждането” на Орфей може да се 

тълкува като точно такъв интерсубективен жест. 

 

ГЛАВА 4. В ТЪРСЕНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ: УЗНАВАНЕ НАМЕРЕНИЯТА 

НА КОМПОЗИТОРА 

 

4.1. Влизане в духа на композитора 

  Проучването на музикалното произведение изисква специален вид търсещи 

истината отношения с композитора. Особено когато композиторът вече не е жив, 

основният посредник  е написаната нотация в композиторската партитура. Този 

музикален текст предоставя основа за звуковата реализация. 

Отвъд способностите да „чете ноти” и да свири на музикален инструмент, 

изпълнителят трябва да развива два вида музикално знание: емоционално знание – 

интуитивната способност да чувства музиката, и фактическо знание – интелектуален 

процес на разбиране на музиката. Заедно те представляват влизането в духа на 

композитора. 

4.1.1. Изпълнител или интерпретатор?  

 Основен източник на епистемологичен конфликт у изпълнителя е дали 

успешното познаване на музиката е отразено в удовлетворително изпълнение на 

партитурата чрез стриктното придържане към нотацията на композитора 78  или в 

удовлетворяваща интерпретация на партитурата, позволяваща творческите отклонения 

от нея. 79  Изпълнителят подхожда към партитурата като към напълно завършено 

                                                           
76 Paul Ricoeur, “Imagination in discourse and action,” 128. 
77Paul Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences, tr. J.B. Thompson, (Cambridge: University of 

Cambridge Press, 1981),17.  
78 Igor Stravinsky, Poetics of Music (New York: W. W. Norton & Company, 1960), 119. 
79 Gunther Schuller, The Compleat Conductor (New York: Schirmer, 2000), 25. 
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произведение, докато интерпретаторът поглежда към същия текст като нещо, 

предназначено да бъде  развито чрез изпълнението.  

4.1.2. Началото на  подхода  „Партитурата-като-прозиведение”.    

 „Изпълняващото” отношение към произведението може да е произлязло от 

Бетовен, който е мечтал да ръководи едно интегрално издание на собствената си 

музика, мислейки че така ще се премахнат многото грешки в предишните издания на 

неговите композиции.  Неговото нереализирано решение на проблема с неточните 

издания не признава възможността за собствената му погрешимост. 

4.1.3. Обединението „Партитурата-като-произведение” и „Партитурата-като-

музика”.  

 Разпространението на много различни публикувани издания, всяко от които 

предлага свой прочит на дадена творба, прави все по-трудно да разчитаме истинското 

естество на музиката. Дори и внимателно подготвено издание не трябва да се 

„натоварва от своите потребители с автономно значение, което не заслужава.” 80 

Изпълнителят трябва да бъде едновременно и изпълнител, и интерпретатор, четейки 

партитурата като произведение и развивайки я като жива музика. 

4.2. Най-първото или оригиналното издание: Диалог с композитора или с 

редактора? 

  От появата на модерни Urtext (оригинален текст) издания през 70-те години на 

ХХ в., много изпълнители са се доверили  безпрекословно на тях. Това доверие често се 

основава на погрешното разбиране, че тези издания са еквивалент на оригиналния 

ръкопис на композитора. 

4.2.1. Компилация от „най-задоволителните тълкувания”.  

 Като всяко музикално издание, Urtext-ът е тълкуване, не репродукция. Тя е 

съставна визуализация на избраните от редактора „най-задоволителни тълкувания” из 

най-ранните налични текстове-източници за дадено музикално произведение. Смята се, 

че така биват отразени най-точно намеренията на композитора. 81  Убежденията на 

                                                           
80 Alfred Brendel, Musical Thoughts and Afterthoughts (New York: Farrar Straus Giroux, 1991), 22-23.  
81 Britta Schilling-Wang in Barenreiter Urtext, documentary film (2010) 
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изпълнителя в изданието Urtext трябва да се основават на доверието му в 

ръководството на редактора като експерт в своята област. 

4.2.2. Редакторско изразяване на съмнение.  

 При избора на „най-задоволителните тълкувания”, Urtext-овият редактор 

изразява и съмнения в други прочити. Но критериите за подбор на редактора често 

третират източниците като „очевидно вярно”, особено когато само един източник е на 

разположение. Дори съмнителни маркировки из ранните източници са включени в 

Urtext-ово издание. Използвайки такова издание, изпълнителят трябва да подложи на 

съмнение представеното тълкуване, а след това да потърси обяснението на редактора в 

критичния коментар. 

4.2.3. Недоразумението Изпълнител-Редактор.  

 Кореспонденцията ми с известния Urtext редактор Джонатан Дел Мар 82 

разкрива потенциалното разминаване между търсенето на изпълнителя на „истината на 

музиката” и търсенето на редактора за „истината на текста”. Моята логика диктува, че 

започвам от партитурата, неговата диктува, че критичните бележки са правилната 

отправна точка. Дел Мар ще „отпечата по-малко вероятния прочит”, за да оспорва 

тенденцията на изпълнителя да следва един основополагащ подход за оправдаване на 

своите вярвания. Доверието в компетентността – дори и непогрешимостта – на 

редактора, често се превръща в „правилно основно” мета-убеждение оправдаващо 

последващите вярвания за това как трябва да се тълкува партитурата. 

4.3. Произведението като процес на сътрудничество 

 Изследването на източниците показва произведението като процес, в който 

композиторът и първите му изпълнители вземат решения заедно и намират същността 

на музиката чрез сътрудничество. Като пример, аз ще обсъдя генезиса на знаменития 

Концерт за виолончело на Антонин Дворжак. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
http://www.youtube.com/watch?v=yzzosvTN27U. Last accessed January 21, 2015. 

 
82 Geoffrey Dean and Jonathan Del Mar, unpublished correspondence (2011). 

http://www.youtube.com/watch?v=yzzosvTN27U
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4.3.1.  Понятието от 19- ти век за изпълнителя като съавтор.  

 Инструменталисти-виртуози от 19-ти век са вярвали, че чрез изпълнението, 

„изпълнителят създава това, което самият композитор е създал”. 83  Разбирането на 

композиторската партитура като „предложение”, а не като „готов продукт”, било 

доведено до крайност от виолончелови виртуози, тъй като те сътрудничили при 

създаването на някои от най-ранните виолончелови концерти на композитори, 

несвирещи на виолончело. 

4.3.2. Челисти-сътрудници на Дворжак.  

 В такава обстановка, преувеличеното твърдение, че немско-американският 

челист Алвин Шрьодер е написал „голяма част от брилянтните пасажи за соловия 

инструмент” в концерта на Дворжак не е необичайно.84 Но Шрьодер е просто заместник 

на американска земя на бохемският виолончелист Ханус Вихан, който е поискал този 

концерт. След като Дворжак се завръща в Бохемия, Вихан поставил последните щрихи 

върху партията на соло виолончело. Различните приноси на всеки челист може да са 

изиграли роля при подхранването на епистемологичната криза на Дворжак относно 

тази творба.  

4.3.3. Два сродни въпроса за „Kонцерт-ността”. 

 Първият въпрос се отнася до общоприетата идея за „Концерт.” В типичния 

инструментален концерт от времето на Дворжак, на соловия инструмент е дадена 

непрестанна водеща роля, с предизвикателна, но идиоматична партия, винаги чуваема 

над лек, ненатрапчив оркестров съпровод. При Дворжак, това не е така: значителни 

солови роли са дадени на различни инструменти в оркестъра, често в диалог със 

соловото виолончело. 

 Вторият въпрос засяга „собствеността” на музиката и текста. Тук централно 

място заемат работните взаимоотношения на виолончелист и композитор. Дворжак е 

приел някои от многото ревизии на Вихан към соловата партия. Но между тях възниква 

                                                           
83 Franz Liszt quoted in Mine Dogantan-Dack, “‘Phrasing – the Very Life of Music’: Performing the Music and 

Nineteenth-Century Performance Theory,” Nineteenth-Century Music Review, 9 (2012): 8. 
84Boston Symphony Orchestra program note (1896) quoted in Geoffrey Dean, “Alwin Schroeder: A 

Biographical Sketch” (2012) at www.ardenzamusic.org. Last accessed on January 21, 2015. 

http://www.ardenzamusic.org/
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конфликт , което кара Дворжак да напише превантивно писмо до издателя си.85 Това 

писмо излага собственото усещане на Дворжак за това, каква е истината на тази 

конкретна творба, в цялостта си като музика, и контрастира в този смисъл с желанието 

на Вихан  несъзнателно да навреди на тази истина, като вкара каденца в концерта. 

Импровизиран, непридружен епизод за солист, каденцата отдавна е стандартен елемент 

в инструменталния концерт, и както е в случая с Вихановата каденца често е написана 

от изпълнителя. 

4.3.4. Вратичката на Дворжак.  

 В писмото Дворжак също потвърждава своето предимство като единствен 

автор на музикалния си текст – „Трябва да настоявам моята творба да бъде 

публикувана както съм я написал”.86 Но той веднага се отказва до известна степен от 

своя меродавен авторитет относно истината като решава, че иска спорните пасажи в 

соловия щим да се публикуват в две паралелни версии, едната с по-малко техническа 

трудност от другата. Това решение се противопоставя на идеята, че текстът на соловата 

партия е „окончателен”, създавайки нещо като „вратичка”, която е довела до точно този 

вид посегателство, който Дворжак е взел мерки за да избегне. Оттогава виолончелисти 

са допринесли с всякакви ревизии, станали част от традициите за представяне на 

Концерта. Те могат да се чуят в живи и записани изпълнения и да се видят в 

последователните нотни издания. 

4.4. Връщайки се към херменевтичната позиция 

4.4.1. Прикриване на мисъл.  

  Много може да се научи от едно Urtext-ово издание, но то кара изпълнителя 

да тълкува вече изтълкуван текст. Лудвиг Витгенщайн пише, че „езикът прикрива 

мисъл” това прави „невъзможно да се направи извод, каква е формата на мисълта под 

него.”87 Дори и в писмена форма за определяне на собствените си идеи, композиторът 

ги тълкува като нещо различно от първоначалния им вид. За да се приближи до 

                                                           
85 Antonin Dvořák to Nicolaus Simrock, quoted in Jan Smaczny, Dvořák: Cello Concerto (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999), 90. 
86 Dvořák quoted in Smaczny, Dvořák: Cello Concerto, 90. 
87 Ludwig Wittgenstein,Tractatus Logico-Philosophicus, tr. Pears and McGuinness (New York: Routledge, 

1961), 19. 
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„знаене” на композитора, изпълнителят трябва да намали броя на наслаганите 

тълкувания на партитурата, преди тя да стигне до него. 

4.4.2. „Все-подобряващо разбиране” на Дилтай.  

 Херменевтичните философи признават, че обхватът и точността на познанията 

ни винаги ще бъдат ограничени. Вилхелм Дилтай твърди, че с поставяне на текста над 

себе си и получаване на широки познания за предметната област, може да бъде 

постигнато все по-подобряващо – но никога не иперфектно – разбиране на текста. 

Според Дилтай, чрез преодоляване на историческата си ситуация, херменевтичният 

интерпретатор може да декодира символичните структури на езика, за да се стигне до 

една валидна интерпретация.88 Както Гадамер по-късно твърди, херменевтиката няма 

метод: тя е просто „една дисциплина на питане и  търсене.”89 

4.4.3. Безграничният диалог и езиковият кръг на Гадамер.  

 Концепцията на херменевтиката за „безкраен диалог”, задвижван от езика 

може да се прилага дори когато този език е музикална нотация,  а отношенията на 

участниците се опосредстват от речта или текста. Запазването на език, въпреки 

абсорбцията в съвременния свят на индивида като „сфера на техническо 

съвършенство”, е в основата на „действителните отношения на хората един към друг”. 

Гадамер оприличава всяка връзка с езиков кръг, който се слива с други езикови среди, 

когато влизат в контакт. Показателно е, че този процес помага на изследователя да 

прилага въображението си и да открива какви въпроси да зададе, за да направи 

изследването продуктивно – за да се получат нови знания.90 

4.4.4. Признаване на ограничения в практиката на тълкуване.  

 Сред ограничаващите фактори за нашата способност да получим „чисто 

знание” е историческата ни положеност. Като продукти на определени исторически 

традиции, всеки един от нас е тема, създадена от самата история, която ние се опитваме 

да разберем. Всяка среща с текст или с други хора представлява Гадамерово „сливане 

на хоризонти” и носи вградените предразсъдъци на участниците. 

                                                           
88 Wilhem Dilthey quoted in David West, An Introduction to Continental Philosophy, 86. 
89 Hans-Georg Gadamer, “The Universality of the Hermeneutical Problem” in The Continental Philosophy 

Reader, ed. Kearney, Rainwater (New York: Routledge, 1996), 117-121. 
90 Hans-Georg Gadamer, “The Universality of the Hermeneutical Problem”. 
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 Актуализирането на практиката на тълкуване би трябвало да включва 

следните признания: 1) не може да има уникално вярно тълкуване на текст; 2) 

разбирането  съдържа нередуцируема относителност; 3) херменевтиката е винаги 

сливане на хоризонти, където възстановяването на оригинален смисъл е невъзможно, 

но обективното изкривяване на истината може да се избегне като се осъзнава, че ние 

винаги търсим разбиране както относно определен хоризонт и ситуация, така и от 

гледна точка на този хоризонт и ситуация, която ограничава визията, но разкрива 

всичко, което може да се наблюдава в рамките на дадената гледна точка. 

 

ГЛАВА 5: КОМУНИТАРИСТКИТЕ И ЛИБЕРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ В МУЗИКАТА: 

МОДЕЛИ ЗА КОНТРОЛ И ОБСЪЖДАНЕ  В КАМЕРНОТО МУЗИЦИРАНЕ  

 

5.1. Музика: От творба към практика 

Съвременното философско мислене относно музиката отхвърля приоритета на 

музикалното произведение като обект и третира музиката като вид човешко 

преживяване. По-рано произведението на изкуство бе разбирано като плод на 

индивидуалното въображение, който съществува и преди да се изрази в звук. Сега 

музикалното произведение съществува само за да даде на музиканта възможност да 

изпълнява нещо и няма никакво значение, докато не поеме тази социална функция в 

реалната практика.91 

5.1.1. Определение на „социална практика”.  

Аласдеър Макинтайър разяснява важните характеристики на социалната 

практика. Тя е с история и традиции, стандарти за качество, определени правила и 

доказателство за постижения. Тя развива взаимоотношенията между участниците, 

както от миналото, така и в настоящето, „особено онези, чиито постижения разширяват 

обсега на практиката до сегашното й ниво.”92 

                                                           
91 Nicholas Wolterstorff, “The Work of Making a Work of Music,” in What is Music? An Introduction to the 

Philosophy of Music, 109; his emphasis.  
92 Alasdair Maclntyre, After Virtue. (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1984), 181. 
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5.1.2. Социалната практика на „Musicking”.  

Свързана с ритуал, музикалната практика е резултат от игра на 

взаимоотношения и празник на общностна идентичност. Дори и музикално изпълнение, 

което се провежда в концертна зала, където участниците често са непознати и техните 

роли са по-ясно очертани, принадлежи към онова, което Смол нарича „musicking.” То 

означава „да участва...в музикално изпълнение, независимо дали чрез изпълнение, 

слушане, репетиране или упражнаване, чрез предоставяне на материали за изпълнение 

(което се нарича композиране) или чрез танцуване.”93 

5.1.3. Отново към Гадамеровите „игра” и „празник”.  

Философското преориентиране към musicking има ясен, но според мен 

непризнат, предшественик в естетиката на Гадамер. Неговата концепция за „играене” 

разширява тази на Шилер, където автономният субект „играе” само в едно 

въображаемо пространство, изолирано от реалния му живот.  Играенето на изкуството 

при Гадамер също е „играейки заедно” или „играейки с”, където, по Грондин, „субектът 

не е ограничен в себе си, нито пък е освободен от теоретичните и практическите си 

очаквания. [Напротив] наблюдателят на произведения на изкуството е вплетен в едно 

събитие, което той не контролира ...”94 

Елементът на „играейки заедно” в този сериозен смисъл е в центъра и на 

Гадамеровата концепция за „празника.” Празникът като споделено преживяване в 

областта на дадена социална практика обединява хората, когато това да принадлежиш 

към „празнична общност” става дори по-запомнящо се от действителното съдържание 

на събитието. Musicking е точно такъв празничен акт. 

5.1.4. Ролята на традицията.  

Тази активна заедност на празника обвързва нейните участници с традицията: 

празникът е повтарящo се събитие. Нашата вграденост в традицията и в общността не 

са въпрос на избор – те са факти на съществуването. Тази „определеност-от-други” е 

                                                           
93 Christopher Small, Musicking: The Meaning of Performing and Listening (Hanover, NH: Wesleyan 

University Press, 1998), 9. 
94 Jean Grondin, “Play, Festival and Ritual in Gadamer: On the theme of the immemorial in his later works” in 

Language and Linguisticality in Gadamer’s Hermeneutics (Lanham, MD: Lexington Books, 2001), 43.  
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общ комунитаристки елемент от musicking на Смол и взаимосвързаните концепции за 

играта и празника на Гадамер. 

5.1.5. Музикалното събитие като модел и пример на човешките взаимоотношения. 

Два вида отношения съществуват в музикалното изпълнение: „[между] звуците, 

които се  изпълняват в зависимост от инструкциите в партитурата и ... [между] 

участниците ...”95 Musicking, следователно има две различни функции: то метафорично 

моделира връзки, които биха могли да съществуват в други социални практики  и 

илюстрира връзките, които съществуват в musicking. Освен това, когато композиторът 

не е съвременник на изпълнението, musicking продължава отношения, които някога са 

съществували. В такива случаи има и четвърта функция,защото musicking посредничи 

между сега съществуващи и някога съществували отношения. 

5.2. Утопично и оркестрово Musicking: комунитаристки и либерален подход 

5.2.1. Корените на комунитаризма.   

Произходът на „автентичния комунитаризъм” може да бъде проследен до 

„празнуването на Романтизма на социалната конституция на аз-а и на изразяването на 

себе си като конституиран по този начин...”96 Един от най-важните музикални дейци по 

това време е френският композитор Хектор Берлиоз, чиито ерудирани писания по 

въпросите на връзката между музика и общество включват есето Euphonia от 1854г.97 

Тук музикални метафори очертават утопичната – и определено комунитаристката – му 

визия на една общност, където musicking е основната социална практика. 

5.2.2. Диригентът като авторитарна фигура.   

Оркестровият диригент – друга иновация на Романтизма – на сцената често 

показва видимо авторитарно поведение, демонстрирайки „някоя изискана и 

стилизирана форма на потисничество”, в която слушателят „се радва на перфектна 

реакция на собствените си потиснати чувства.” Осъществява се отъждествяване между 

диригентската деспотична изява и „най-естественото човешко желание да управлява... и 

дори да измъчва своите ближни.”  

                                                           
95 Small, Musicking: The Meaning of Performing and Listening, 46. 
96 Kelvin Knight, “Aristotelianism versus Communitarianism,” Analyse & Kritik 27 (2005): 259. 
97 Hector Berlioz, “Euphonia, or The Musical City” in Evenings with the Orchestra, tr. and ed. Jacques Barzun 

(New York: Alfred A. Knopf, 1956), 258-297. 
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5.2.3. Позволяващият диригент-либератор.  

Някога широко разглеждан като особено успешен вид лидерска личност, 

авторитарният диригент е постепено изместен от други диригентски „типове”. 

Предпочитан сред тях е „позволяващия” лидерство подход на диригентa Карлос 

Клайбер, който подкрепя желанието на оркестрантите да „разкажат собствената си 

история” чрез положително насърчаване, но упражнява поскрит вид контрол. Повечето 

диригенти очакват съответствие с високите музикални стандарти, но подходът на 

позволяващите диригенти има по-голям потенциал за директно приложение към други 

социални практики, като например управление на бизнеса.98 

5.2.4. Оркестър от лидери.  

Друг модел, приложим в бизнес контекст, е оркестърът без диригент. Тук 

лидерите са самите оркестранти и се  сменят на ротационен принцип с цел да се даде 

възможност за колективно вземане на решения и развиваща се музикална 

интерпретация. Подобно на теорията за бизнес управлението, всички в оркестъра без 

диригент следват  „невидимия лидер” – общата цел. 

5.3. Струнният квартет: олицетворение на либерални и комунитаристки ценности 

5.3.1. Либералният произход на струнния квартет. Струнният квартет е най-висш 

класически камерно-музикален жанр. Той се развива в средата на 18ти век като „музика 

на приятели.” Ранни изпълнения се провеждат в частни домове, понякога в 

присъствието само на самите музиканти. Изявлението на Гьоте относно струннния 

квартет 99  отразява събеседването като нов музикален идеал и издава либерално 

пристрастие. За Гьоте четирите квартетисти са „четирима интелигентни души”, 

индивиди, както и самите инструменти, всеки със своите „специфични 

характеристики”. Тук няма социална йерархия – четиримата са равни. 

5.3.2. Комунитарстки усложнения: квартетният ръководител се очертава.  

Картината на либералния произход на струнния квартет се усложнява, като се 

вземе предвид ранният виенски квартет, воден от цигуларя Игнац Шупанзих. Първо-

                                                           
98 Itay Talgam, “Lead like the great conductors,” TEDtalk (2009) at  

http://www.ted.com/talks/itay_talgam_lead_like_the_great_conductors.html. Last accessed January 22, 2015. 
99 Johann Wolfgang von Goethe, quoted in William Drabkin, A Reader’s Guide to Haydn’s Early Quartets 

(Greenwood Publishing Group, 2000), 3. 
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източникът Й. Ф. Райхард критикува една арогантна черта на Шупанзиховото 

лидерство: неговият „проклет навик ... да удря с крак.” Това влияе отрицателно върху 

качеството на изпълнение на всеки  изпълнител и преживяването на слушателя. 

Райхардт оценява квартетното изкуство като групова практика на индивиди, всеки от 

които има нужда от свое пространство в рамките, на което да работи в полза на групата 

и желания резултат при  изпълнението.100 

5.3.3. Разговарящ или контролиращ: „американският” и „европейският” модел.  

Въз основа на предимно либерални ценности, „разговоращият” модел на струнен 

квартет musicking разчита на свободния обмен на мнения за постигане на обща цел. 

„Контролиращият” модел, наложен от лидер като Шупанзих изменя баланса към 

комунитарни ценности с потенциално тоталитарен резултат. Тьй като 

комунитаристкото мислене не винаги изключва либералните ценности, двата модела не 

са взаимно изключващи се. Те съответстват на „два  едва различими стила на квартетно 

изпълнение” – американския и европейския.101 

По мое мнение, най-либерално ориентираният, „разговорен” работен метод на 

американския вид струнен квартет е ефективен само когато е основан върху набор от 

неизказани, „обединяващи комунитарни идеали”, уреждащи работата на квартета. 

Колкото повече тези идеали се актуализират в рамките на групата, толкова по-големи 

са шансовете за актуализиране на идеалните взаимоотношения чрез „musicking” като 

социална практика на изпълнение на струнен квартет. 

5.4. Моят междукултурен опит в квартетите „Димов” и „София”  

Моите седемнадесет сезона като виолончелист от квартетите „Димов” и „София” 

са ми дали прозрения в отношенията между хора, обединени в една обща социална 

практика, в която се предполага, че участниците споделят едни и същи обединяващи 

комунитаристки идеали, но в действителност са затруднени от противопоставящите се 

индивидуални интереси. 

 

                                                           
100 Johann Friedrich Reichardt, from Briefe geschrieben auf einer Reise nach Wien in Source Readings in Music 

History: The Classic Era, ed. Oliver Strunk (New York: Norton, 1965),159. 
101 J. Keith Murnighan and Donald E. Conlon, “The Dynamics of Intense Work Groups: A Study of British 

String Quartets,” Administrative Science Quarterly, Vol. 36, No. 2 (1991), 166. 
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5.4.1. Dimov Quartet, 1997-2002г.  

Струнният квартет „Димов”, при въплъщението ми като виолончелист, 

определено беше "европейски" по отношение както на желания звуков идеал, така и на 

средствата, използвани за постигането му. Докато се опитваше да проявява отвореност 

към дискусия, проф. Димов ни призна, че вече е  е водил всички тези спорове относно 

интерпретирането на квартетни произведения. Той предпочиташе да ни каже как 

музиката би трябвало да звучи, и косвено ме похвали, когато не оспорих авторитета му. 

Проф. Димов de facto е художествен ръководител на квартета. За мен това изглежда 

приемлив компромис, тъй като Димов е безспорно най-опитният член на състава. 

5.4.2. София квартет, 2002-2014г.  

„София Квартет” култивира американския подход до крайност. Това се дължи 

отчасти на взаимното ни желание да се даде свобода на нашите индивидуалности след 

репресиращия период при Димов, но и поради нежелание да се отделят часовете на 

усърдните репетиции, необходими за постигането на взаимно удовлетворяващ „групов” 

звук. Сред нашите членове има разлика в интензитета на вътрешната нужда да се слуша 

и да се отговори на другите звуково. Вместо за четирима равнопоставени в процес на 

разговор, нашите изпълнения често раждат усещането, че „спорим” на сцената. 

В крайна сметка се връщам към балансирането на двата предложени от Смол, 

типа взаимоотношения при musicking. Когато нездравословни или слабо развити 

отношения между участниците излизат на преден план, изпълнителите манипулират 

музиката, вместо да я изразяват по естествен начин. Резултатите показват, че 

увреждане на групата настъпва, когато личните интереси не са съгласувани  или 

подведени под груповите интереси и когато членовете не са съгласни с разбирането, че 

принадлежат към една обща традиция на социалната практика. 
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Част III:  Духовно сродство в ситуациите на музицирането (глави 6 и 7) 

ГЛАВА 6. ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ НА СЛУШАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

КЪМ ТЕОРИЯТА НА ВЗАИМНА ЕМПАТИЧНА МАНИПУЛАЦИЯ 

 

6.1. Определения на емпатията 

Емпатия е вид социално познание, при което един човек се идентифицира с 

мисли или чувства на друг, когато те не са били умишлено съобщавани от другия. 

6.1.1. Емоционална емпатия.  

Произходът на думата от гръцки empatheia (страст) обяснява и модерия акцент 

върху емоционалния компонент на емпатията и приравняването на съпричастност със 

съчувствие и състрадание – и двете правилно разбрани като примери за конкретни 

емпатични следствия. 

6.1.2. Рационалният компонент на емпатията.  

За да се гарантира запазването на обективността и за да служи като ефективен 

модератор на добре обмислени действия, емпатията трябва да бъде повече от афективна 

идентификация и по-малко от пълна идентификация.102 Измерението на въображението 

в емпатията е също рационално вградено поради невъзможността на буквално 

споделяне на същите мисли и чувства, присъщи на друг. Думата „идентификация” 

никога не е напълно адекватна като синоним на емпатия. 

6.1.3. Еволюционното развитие на емпатията.  

Еволюцията на нашата психическа дейност е повлияна от необходимостта от 

достъп до мотивите на другите, динамиката на грижовното отношение между майка и 

дете, увеличаването на социалната сложност, владеенето на изобразяващите свойства 

на езика, и балансът на разходите и ползите. Емпатията е вероятно генетично надарена, 

                                                           
102 Heinz Kohut, “Reflections on Empathy,” speech given at Self Psychology conference in Berkeley, CA, 1981. 

Online at http://www.youtube.com/watch?v=ZQ6Y3hoKI8U, last accessed January 22, 2015. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZQ6Y3hoKI8U
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тъй като има "еволюирали биологични предразположения ... които са необходими за 

пълното узряване на емпатията“.103 

6.2. Философското разбиране на емпатията през 20 век 

Естетическата теория на Теодор Липс се основава на емпатията като начин  на 

„преживяване на друг човек.”104  Във феноменология на емпатията на Макс Шелер, 

пряко запознаване с вътрешните състояния на друг е възможно чрез наблюдение на 

телесните явления, които изразяват тези състояния. 105  Херменевтиката отхвърля 

емпатията, защото тя не отчита културното съпоставяне на отделните субекти. 106 

Психоаналитиците също признават, че надеждността на емпатията намалява в такава 

степен, в каквато наблюдаваният е различен от наблюдателя.”107 

6.3. Теория на симулацията, четене на мисли, и избиране на гледна точка  

6.3.1. Неврологично доказателство за теорията на симулацията.  

Теорията на симулацията постулира, че „ние разбираме умовете на другите като 

използвате нашия собствен ум като модел.” Това се подкрепя от факта, че едни и същи 

огледални неврони  се възбуждатв мозъка, когато човек извършва определени действия 

и когато наблюдава как друг извършва  подобни действия”.108 

6.3.2. Автоматично и умишлено четене на мисли.  

Някои симулационни теоретици гледат на емпатията като на форма на четене на 

мисли и третират емоционалните и познавателните аспекти поотделно. Голдман, 

Стубер и Десети правят разлика между форми на емпатия, които се задействат 

                                                           
103 Jean Decety and Philip L. Jackson, “The Functional Architecture of Human Empathy”, Behavioral and 

Cognitive Neuroscience Reviews, Volume 3 Number 2 (2004): 72. 
104 Karsten Stueber, “Empathy,” Stanford Encyclopedia of Philosophy (2008/2013). Online publication at 

http://plato.stanford.edu/entries/empathy/, last  accessed on January 22, 2015. 
105Stueber, “Empathy”.    
106 Stueber, “Empathy”.   
107 Heinz Kohut, “Introspection, Empathy, and Psychoanalysis—An Examination of the Relationship Between 

Mode of Observation and Theory,” Journal of the American Psychoanalysis Association, 7 (1959): 467.   
108 Lian T. Rameson, and Matthew D. Lieberman, “Empathy: A Social Cognitive Neuroscience Approach,” 

Social and Personality Psychology Compass 3/1 (2009): 95. 

http://plato.stanford.edu/entries/empathy/
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автоматично, и форми на високо равнище с умишлени когнитивни процеси.109 Десети 

допълнително уточнява способността да се прави разлика между себе си и другите.110 

6.3.3. Перспектива на представяне на себе си и на представяне –на другия. 

 Въображаемата проекция на симулацията идва от гледната точка на първо-лице 

– представете си-себе си. Това може да бъде първата стъпка към „чувствено 

разбиране”, което идва от измислено представяне на другия – част от по-висш порядък 

симулация. 

6.3.4. Контекст и загриженост.  

Предпоставка за емпатичното разбиране е разбирането на контекста на мислите 

и чувствата на другия. Контекстуалните прозрения няма да бъдат на разположение, 

освен ако ситуацията на другия поражда загриженост. „Условието на 

заинтересованост” отчита също отрицателните мотиви за безпокойство или интерес 

към другия.111 

6.4. Емпатично поведение: егоистично или алтруистично? 

  Към какво поведение би трябвало да води емпатията? „Заемането на определена 

гледка точка ... е умение, което може да се използва или да ни сближи с интересите на 

други лица, или да ни отблъсне още повече един от друг”.112 

6.4.1. Егоистични мотивации.  

Когато емоционалната загриженост е оградена в скоби, перспективата на 

емпатията може да се използва по користни начини: за да сведат до минимум личните 

проблеми, да се предвидят и да се противодейства на действията на противника или за 

да сравните вашата реакция  с реакциите на другите и да я променяте, за да се изработи 

основа за вашето приемане на нещастието на някой друг.113 

 

                                                           
109 Dan Zahavi, “Simulation, projection and empathy,” Consciousness and Cognition 17 (2008): 114. 
110 Shaun Gallagher, “Empathy, Simulation, and Narrative,” Science in Context, 25 (2012): 356. 
111 Gallagher, “Empathy, Simulation, and Narrative,” 359 
112 Daniel C. Batson, “Empathic Concern and Altruism in Humans,” 

at http://onthehuman.org/2009/10/empathic-concern-and-altruism-in-humans/, last accessed on January 22, 2015. 
113 Batson, “Empathic Concern and Altruism in Humans”. 
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6.4.2. Оперативна емпатия.   

Водейки началото си от Фройд, делегираната интроспекция на „оперативната 

емпатия” е основният модел на психоаналитично наблюдение, която използва 

проектирането на себе си. Тук емпатията е „доставчик на [възможности за] подходящи 

действия.” Докато психоанализата е мотивирана от загрижеността за пациента, 

елементът на загриженост при емпатията смесва оперативната емпатия като метод с 

емпатията катотерапия.114 

6.4.3. Алтруистична мотивация: емпатична загриженост и състрадание.  

Изборът на една „представете-сидругия” гледна точка е по-вероятно да доведе 

до емпатична загриженост и алтруистично поведение.115  Емпатичното разбиране на 

другия правилно води до състрадание, комбинация от емпатична загриженост и 

алтруистична мотивация. То подтиква към предприемане на действия за облекчаването 

на страданията на другия.116 

6.4.4. Отъждествяваща и реагираща емпатия.  

Съвпадащите психични състояния на емоционална емпатия могат да бъдат 

различени от не-съвпадащите такива в когнитивната емпатия, когато наблюдателят 

разбира емоциите на другия без да ги споделя. Последното понякога се отъждествява 

със „съчувствие”, чувство „за” някой друг, а не „заедно с” това лице.117 

6.5. Сигнали, намеци, и възприемана автентичност в музиката 

6.5.1. Мултимодална сигнализация при слушане на музика.  

Изследванията на Дейвид Хърон на мултимодални сигнали изучават на 

биологична и етологична база това, което подходътна Шелер третира феноменологично 

по отношение на емпатията. Вдъхновен от Чарлз С. Пиърс, Хърон предполага, че и 

емпатията, и етологичната сигнализация действат като „емоционални генератори” по 

време на слушането на музика. 

                                                           
114 Kohut, “Reflections on Empathy”. 
115 Batson, “Empathic Concern and Altruism in Humans”. 
116Paul Ekman, “The Roots of Empathy and Compassion,” Greater Good Science Center (University of 

California at Berkeley, 2010), http://www.youtube.com/watch?v=3AgvKJK-nrk&feature=player_detailpage, last 

accessed January 22, 2015.  
117 Ekman, “The Roots of Empathy and Compassion”. 
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6.5.2. Излишество, символика  на звук-размер, и слухово предимство.  

Най-очевидните сигнали разчитат на излишеството и на специфичните 

отношения между звукови качества и големина. 118  Еволюционният произход на 

сигналите като усмивката е чисто слухов, а визуалния аспект се появява едва по-

късно. 119  Върховенството на слуховия компонент на мултимодалните сигнали е 

наблюдавано и в музикални контексти.120 

6.5.3. Акустическият етологичен модел на Хърон.   

Този модел на сигнализация прави корелация между височина и динамично ниво 

на звука и качеството на изпращания сигнал (например, приятелски или агресивен) . 

Меките сигнали с висока честота показват приятелство, но когато са силни, изразяват 

страх. По-меките ниски звуци показват тъга, докато по-силни такива демонстрират 

агресивно намерение.121 

2.6. Нечестни сигнали и доброволна емпатична манипулация  

2.6.1. Аудио-визуално несъответствие в честните сигнали.  

Когато естествените лицеви изражения са честни, те са неумишлен визуален 

вторичен продукт на усилията на производството на звука, и мултимодален сигнал не 

се получава, поради липсата на съответствие между изражението на лицето и 

изразителното намерение. Ако изпълнителят не промени сигнала съзнателно, за да 

подхожда на качеството на звука, изпращаният сигнал ще бъде – парадоксално – и 

честен, и подвеждащ. 

6.6.2. Предимства на нечестните сигнали в музикалното изпълнение.  

И този, който дава сигнала, и този, който го възприема, печелят от нечестен 

сигнал, предназначен да провокира определена емоционална реакция у слушателя 

                                                           
118 David Huron, “Understanding Music-Related Emotion: Lessons from Ethology,” Proceedings of the 12th 

International Conference on Music Perception and Cognition (2012): 478. 
119 J. Ohala, “The acoustic origin of the smile,” Journal of the Acoustical Society of America, 68, S33 (1980), 

cited in Huron, “Understanding Music-Related Emotion: Lessons from Ethology,” 474. 
120 J. Plazak, Instrumental Irony and the Perception of Musical Sarcasm, PhD dissertation, School of Music, 

Ohio State University (2011), cited in Huron, “Understanding Music-Related Emotion: Lessons from Ethology,” 

475.   
121 David Huron, “Relish and foreboding, pain and pleasure, disappointment and relief: the role of time in 

hedonic experience,” keynote address, 12th International Congress on Music Signification, Louvain-la-Neuve, 

Belgium, April 2, 2013.   
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(приемника на сигнала) спрямо емоция, която изпълнителят не чувства. Изпълнителят 

предава емоция, така че тя се възприема като истинска. Отговорът на слушателя на 

емоцията, която смята, че чува в изпълнителската интерпретация, е пример за 

емоционална емпатия в действие. 

6.6.3. Взаимна емпатична манипулация.  

В това, което аз наричам взаимна емпатична манипулация, и сигналът на 

изпълнителя, и идентификацията на слушателя с него са нечестни, защото отговорът на 

слушателя също е умишлен. При избора да слуша определена музика в определено 

изпълнение, слушателят предварително избира емоционалната реакция, която иска да 

получи. Актът на слушане представлява договор между изпълнител и слушател, така че 

изпълнителят ще играе и слушателят ще си позволи да „да бъде изигран”. 

6.7. Сигнализация и „съизпълнителско” сътрудничество между изпълнител и 

композитор 

6.7.1. Мултимодално сигнализиране в изпълнение на класическа музика.  

Важни композитори-изпълнители като К.Ф.E. Бах и Лист са защитавали 

мултимодална изпълнителска практика, при която „изпълнителят се поставя в 

подходящото настроение” и неговите „подходящи изрази помагат на слушателя да 

разбере нашия смисъл.” 122  В средата на 18-ти век при движението sensibilite, 

изпълнителят и слушателят са се стремили да постигнат общо емоционално 

преживяване чрез една „решаваща маневра на идентификация”, при която публиката 

реагира така, сякаш тя самата е изпълнител, „който се предполага, че е по подобен 

начин изумен“.123 

6.7.2. Димитър Христов, Петрос Овсепян и „съизпълнителско” сътрудничество.  

Мултимодалността и интерфейсът изпълнител-слушател имат важни роли в 

интерпретацията на музиката на Димитър Христов и Петрос Овсепян. Когато за първи 

път работих с проф. Христов през 1999г., той е беше активен участник в репетиционния 

                                                           
122 C. P. E. Bach, Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, tr. William J. Mitchell (New York: W. 

W. Norton, 1949), 152. 
123 Elisabeth Le Guin, "'One Says that One Weeps, but One Does Not Weep': Sensible, Grotesque, and 

Mechanical Embodiments in Boccherini's Chamber Music," Journal of the American Musicological Society 55 

(2002), 209-210. 
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процес, в който ние разработихме драматургията на състава както в звук, така и в жест. 

Процесът на фино регулиране на тези жестове показва как движение и звук 

съжителстват в музиката му, и водят изпълнителя към емоционалните състояния и 

звуковия „разказ” в творбите на Христов за виолончело. 

Подобно на „съавторство” (виж гл. 3) тук сътрудничество на композитора с 

изпълнителя също води до завършване на орфеевата личност. Но тук, композиторът се 

ангажира в съизпълнителско сътрудничество, като върви заедно с изпълнителя, 

оформяйки интерпретацията на вече завършената партитура по време на 

репетиционния процес.124  

 

ГЛАВА 7. ВРЕМЕВО ПРИОБЩАВАНЕ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА ПЕРСПЕКТИВА: 

МУЗИКАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КАТО ОСНОВА ЗА ХАБЕРМАСОВИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИ ДИСКУРС 

 

Като ситуация в която всички присъстващи участват пълноценно, музицирането 

(или musicking по К. Смол – вижте гл. 5) е прелюдия към практическия дискурс на 

Хабермасовата „дискурсна етика” и модел за просоциално взаимодействие, което 

практическият дискурс предполага. 

7.1. Запазването на философията като „пазител на рационалността” 

Хабермас иска философията да се откаже от своята Кантова / Хегелова роля на 

„върховен съдия”, оставайки „пазител на рационалността.” Рационалните структури на 

културата трябва да бъдат описани и анализирани, а  не философски оправдани или 

обосновани.125 

7.1.1. Обновено обединение на наука, морал и изкуство.  

Мобилизирайки отново „взаимодействието между когнитивно-

инструменталното, морално-практическото и естетически-изразителното,” новото 

                                                           
124 Джефри Дийн, „Шествие с Димитър Христов – американо-български изпълнителски размисли”, за 

Юбилеен сборник по повод 80-годишнината на Димитър Христов (София, 2014). 
125 Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, transl. C. Lenhardt and S. W. Nicolsen 

(Cambridge, MA: MIT Press, 1990), 16-17. 
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обединение на разума ще се проведе на равнището на „всекидневното общуване,” 

защото „постигането на разбиране в жизнения свят (Lebenswelt) изисква културна 

традиция, която варира в целия спектър, така че само плодовете на науката и 

технологията са недостатъчни.”126 

7.1.2. Прагматизъм и херменевтика: Тълкуватели от името на Lebenswelt.  

И прагматизмът, и херменевтиката придават „епистемичен авторитет  на 

общността на  на сътрудничащите си и говорещите един с друг.” Поради 

безусловността, „вградена в структурата на действие, ориентирана към постигане на 

разбирателство”, рационално основаните социални практики на  обосноваване 

надминават обикновените „социални практики”.127 

7.1.3. Постмодернизмът предполага единство на разума.  

Постмодерното изкуство позволява разумът да продължи да функционира като 

„единство на равнището на културата”. Според Хабермас, „странната едновременност 

на реалистични, политически ангажирани школи [...] и автентични последователи на 

този класически модернизъм [...]”, където „елементи на когнитивното и на морално-

практическото отново влизат в действие”, е вид контраразвитие, който сочи към 

единството на разума.128 

7.2. Дискурсна етика на Хабермас 

Основните характеристики на дискурсната етика на Хабермас са от централно 

значение за дейността на музициране. 

7.2.1. Водещият принцип (U).  

Дискурсната етика е когнитивна етика, регулирана от универсалния морален 

принцип, (U): „Само тези норми могат да претендират да са валидни, които могат да 

срещнат съгласието на всички засегнати в ролята им на участници в практическия 

дискурс.” 

 

                                                           
126 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action,18-19. 
127 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action,17. 
128 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action,18-19. 
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7.2.2. Универсалност.  

Дискурсната етика е универсалистична, защото побеждава „етноцентричната 

заблуда.” 

7.2.3. Безпристрастност.  

Обществено въведеният практически дискурс се стреми да постигне 

безпристрастна морална гледна точка. 

7.2.4. Интерсубективност.  

Безпристрастността е гарантирана чрез напълно реципрочнозаемане на гледни 

точки.129 Тази интерсубективност е отразена в преплетените системи на Хабермас на 

перспективите за света и на говорещия. Хабермас приема предложените от Селман три 

нива на комуникативно развитие: 1) диференцирано, субективно заемане на гледни 

точки; 2) себерефлексивно / второ лице, реципрочно заемане на гледни точки; 3) трето 

лице, взаимно заемане на гледни точки.130 

7.3. Заемане на гледни точки спрямо емпатията: правосъдие без загриженост? 

7.3.1. Възраженията на Хабермас към емпатията. 

Твърдението, че „дискурсният модел на Хабермас [...] включва емпатия в 

процедурата на достигане до обосновано съгласие” 131  е проблематично. Хабермас 

избягва термина „емпатия” и вижда емпатията като едностранно действие. Той приема 

херменевтичната критика, че нашата културна ситуираност ни пречи да сложим в скоби 

собствената си гледна точка, 132  и установява, че безпристрастността на „чисто 

когнитивното” морално правосъдие противоречи на пристрастието в основата на 

действия, мотивирани от емпатична загриженост.133 

 

 

                                                           
129 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action,197-198. 
130 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action,130-132. 
131 Thomas McCarthy in Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, viii. 
132 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, 28. 
133 Habermas in Richard Ganis, The Politics of Care in Habermas and Derrida: Between Measurability and 

Immeasurability (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2011), 26. 
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7.3.2. Три твърдения срещу компонента на загриженост в заемане на гледни точки.   

1) Човек може да има уважение към друг, без да се грижи за неговото 

благосъстояние; 2) принципът на равно уважение се отнася до физически лица и не 

допуска грижата за общото благосъстояние; 3) няма доказуемо равенство между 

справедливост и доброта.134 

7.3.3. Още аргументи против (емоционалната) емпатия.  

Блум прави разлика между краткосрочните корекции в обществото, извършвани 

post factum под влиянието на емпатия, и рационално-мотивираните превантивни мерки 

в много по-широк и дългосрочен план. Той заключава, че един „логичен, дори контра-

емпатичен анализ на моралното задължение и вероятните последствия е по-добър 

наръчник за планиране на бъдещето ...”135 

7.3.4. Аргументи за интегрирането на загриженост в Хабермасовото мислене.  

Ганис твърди, че „изискванията на деонтологичната, универсална морална 

теория  не позволяват [на Хабермас] напълно да преодолее  концептуалната пропаст 

между двете становища [на грижа и правосъдие].” 136  Други автори настояват на 

преразглеждането на съществуващите модели на съпричастност, за да ги направят 

приложими за обсъжданото действие.137 

7.4. Естетиката на границата или на основата на практическия дискурс? 

7.4.1. Естетика в рамките на система на аргументация. 

 Хабермас ограничава естетическата критика, която не изисква рационално 

мотивирано споразумение до  рационални форми на аргументация, които изграждат 

система на аргументация. Естетическата аргументация представлява пречка за 

                                                           
134 Arne Johan Vetlesen, Perception, Empathy, and Judgment: An Inquiry into the Preconditions of Moral 

Performance (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1994), 318. 
135 Paul Bloom, “The Baby in the Well: The Case Against Empathy” in The New Yorker (May 20, 2013), 

http://www.newyorker.com/magazine/2013/05/20/the-baby-in-the-well, last accessed on January 22, 2015. 
136 Richard Ganis, The Politics of Care in Habermas and Derrida, 37. 
137 Michael E. Morrell, Empathy and Democracy: Feeling, Thinking, and Deliberation (University Park, PA: 

Pennsylvania State University Press, 2010), 14. 

http://www.newyorker.com/magazine/2013/05/20/the-baby-in-the-well
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практическия дискурс, а ефективността на практическия дискурс достига своята 

граница, когато такава аргументация е допусната.138 

7.4.2. Произведението на изкуството като не-когнитивна мотивационна структура.  

Дали естетическото мислене определя границата на разума или пък я 

отстранява? Баучър интерпретира Хабермас като твърди, че „произведенията на 

изкуството не представляват твърдения за истината, моделирани според когнитивната 

истина, а комплекси от усещания, чиято истинност включва отделен вид не-когнитивно 

– но със сигурност не ирационално – твърдение.” Произведенията на изкуството 

„осигуряват мотивационните структури, необходими за морална автономия и научно 

мислене”.139 

7.4.3. Творческото преживяване като гарант за постоянен диалог.  

Като обществена дейност, творческото преживяване създава необходимите 

условия за практическия дискурс. Освен това „естетическите измерения” на диалога 

гарантират, че  той продължава, дори когато споразумение не е възможно.140 

7.5 Естетика в действие: ситуацията на музициране  

7.5.1. Признаване на  пред-дискурсивно сходство.  

Ситуацията на музициране е пример за „пред-дискурсивнасподеленост”, която е 

в основата на Хабермасовият „споделен жизнен свят.” Естетическото измерение 

насърчава нашата отвореност към възможността за диалог, предхожда всяка 

комуникативна употреба на езика и започва от предполагаемо споделено разбиране. 

7.5.2. Фатично общение. 

Възприемчивостта към бъдещия диалог се вижда в нашата употреба на 

шаблонни изявления, предназначени не за обмен на информация, а за да се запази жив 

потенциалът за по-нататъшно взаимодействие. „Фатичното общение” се ръководи от 

                                                           
138 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, 105-106.  
139 Geoff Boucher, “The Politics of Aesthetic Affect —A Reconstruction of Habermas’ Art Theory” in 

Parrhesia, No. 13 (2011): 62-63.  
140 Mihaela Czobor-Lupp, “Communicative Reason and Intercultural Understanding: A Critical Discussion of 

Habermas,”  European Journal of Political Theory, 7 (2008), 430.  
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предварително разбрани правила в „ситуации на социална несигурност”, когато 

последващият резултат е неизвестен.141 

7.5.3. Музика и език; различаващи се модуси на комуникация.  

Музика и език могат да бъдат различавани „семантично по отношение на 

тяхната способност да артикулират предложения, [...] структурно по отношение на 

степента, до която афективни / ритмични или синтактични / семантични черти са 

подчертани [... и] по отношение на комуникативния контекст, в който те могат да бъдат 

ефикасно използвани”.142 

7.5.4. Принципи на музициране като не-конфликтно групово взаимодействие.  

Музиката е идеалният комуникативен режим за не-конфликтно взаимодействие, 

защото музицирането надминава употребата на езика в управлението на социалната 

несигурност. Непозоваващата се музика може да бъде възприета като „честен символ”, 

а плаващата преднамереност позволява на всеки участник да си представи, че другите 

мислят и чувстват по същия начин за споделеното преживяване.143 

7.5.5. Времевото приобщаване (entrainment) като универсално управляващо правило на 

музициране.  

Взаимната координация на музикалното поведение, или времево приобщавание, 

се „основава на ... синхронизирането на действия и звуци около отнетия пулс.” 

Увличането не е културно-специфично: това е универсално човешко дарение.144 

7.5.6. Функционалната универсалност на музиката.  

Транскултурното сходство на музиката се основава на съществената неяснота на 

смисъла, излизането от интерпретационните граници на справочния език. Ситуацията 

                                                           
141 Bronislaw Malinowski, “The problem of meaning in primitive languages,” in Supplement I to C. K. Ogden 

and I. A. Richards, The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the 

Science of Symbolism, (Cambridge: University of Cambridge, 1923), 296-336. 
142 Ian Cross, ”Music as a social and cognitive process,” Language and Music as Cognitive Systems, ed. Patrick 

Rebuschat, Martin Rohrmeier, John A. Hawkins, and Ian Cross  (London: Oxford University Press, 2011). 
143 Cross, “Music, speech and meaning in interaction,” keynote address, 12th International Congress on Musical 

Signification, Louvain-la-Neuve, Belgium, April 2, 2013.   
144 Cross, “Music and Social Being,” 118. 
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на музициране предполага последния от шестте социо-морални перспективи на 

Колберг, цитирани от Хабермас.145 

7.6. Музицирането и Хабермасовата комуникативна ситуация 

7.6.1. Тема, роли,модуси.  

Като социална дейност, музицирането може да бъде разгледано по отношение на 

Хабермасовите „ситуация на действие и речева ситуация”, където „сегмент на 

жизнения свят e определен от гледна точка на определена тема.” Дейността на правене 

на музика включва поемането на комуникативни роли, отговарящи на перспективите на 

участниците и наблюдателите.146 

7.6.2. Жизненият свят като контекст.  

Споделеният, основополагащ жизнен свят е пред-езичната споделеност на мета-

ниво.147 Той е моделиран и засилен от положението на музициране. 

7.6.3. Процесът като посредник.  

Процесът на постигане на разбиране е посредникът на мета ниво между 

обективния свят и субективния жизнен свят. Като ситуация на социална несигурност,  

спорно е дали положението на музициране може или трябва да бъде предварително 

определено от участниците в тази ситуация. 

7.7. Музицирането като мотивациона основа за дискурсна етика 

Ситуацията на музициране може да работи отвъд рамките на дадена култура, за 

да се репетира взаимно разбирателство. Тя е едновременно когнитивна и емоционална, 

имайки конотации и на споделяне, и на грижовност. Дългосрочното съществуване на 

музицирането в повечето световни култури го превръща в универсална поведенческа 

норма и културна стойност. 

 

                                                           
145 Lawrence Kohlberg, Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development. (San 

Francisco: Harper & Row,1981) quoted in Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, 129. 
146 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, 134-135. 
147 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, 135-6. 
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7.7.1. Общите характеристики на музициране и дискурсната етика.  

Подобно на публичния дискурс на Хабермас ситуацията на музицирането е 

• публична –  тя обединява хората в публичното пространство; 

• интерсубективна – улеснява желанието за взаимни отношения, както и 

влизането в  подобни отношения. Засилва усещането за взаимност на мисли и чувства, 

вградени в преживяването; 

• когнитивна – горното схващане е когнитивен процес; 

• универсална – отразява културна практика в иначе противоположни култури. 

7.8. Личностно взаимодействие в моите музикални проекти 

Тези проекти са обединили групи от музиканти от различни среди, места и поколения. 

С малко или никакво репетиционно време преди изпълнението тези „изненадващи” 

сътрудничества са станали проучвания в невербалното създаване на взаимен афинитет 

чрез общи, публични музициращи ситуации. 

7.8.1. Българската премиера на In C на Тери Райли.  

Припокриващите се модели се очертават, когато всеки изпълнител повтаря всяка 

от 53-те мелодични фигури, слушайки и взаимодействайки с другите. Поради своята 

неопределена инструментализация и продължителност всеки музикант има личен 

интерес в изграждането на творбата по време на изпълнението. Докато българските 

изпълнения на In C през 2007 г. и 2011 г. са били успешни в невербалното установяване 

на консенсус, различия в мисленето бяха вече включени в проекта поради 

разнообразието на живота и музикалното преживяване  на участниците. 

7.8.2. Проектът Cobra Junior.  

Игровите пиеси „Cobra” на Джон Зорн използват сложна авторска система от 

сигнали и служат като форум за опитни импровизиращи музиканти. Моята версия 

използва опростена система за сигнализация изискваща минимални репетиции за 

въвеждане на млади, неопитни изпълнители във възможностите за групово 

взаимодействие чрез звук. Като гейм-мастер, аз обединявам коренно различни 

елементи и контролирам начини на взаимодействие, за да се създадат задоволяващи 

импровизирани композиции. 
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7.8.3. Rila Music Exchange. 

Следвайки „Ethno” модела на младежки фестивали / семинари, млади хора от 

различен произход и страни прекарват интензивна седмица, изучавайки народни 

мелодии от целия свят и колективно подготвяйки техни нови версии за серия от 

концерти на открито. Това са селски тържества на музиката и танца и срещи на 

традицията и  съвременността, на стари и млади, на българи и „други”, които  

преодоляват културните и поколенчески различия.  

 

ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Приносите на дисертацията могат да се разделят на три основни области. 

Дисертацията предлага уникална и в някои отношения безпрецедентна философскa 

трактовка на проблемите на съвместното създаване и изпълнение на музика. Въвежда 

нови теоретични модели за разбирането на съществуващите начини на музикално 

сътрудничество. Документира и интерпретира и взаимодействието на американската и 

българската култура в собствения ми професионален опит в България. 

• Действителните форми на сътрудничество между музициращи участници, 

които разглеждам в дисертацията, не са нови. Моят принос се състои в 

предлагане на нови начини за тълкуването и разбирането на тези съществуващи 

съвместни форми на базата на идеи, разработени от херменевтиката и  

философията на американския прагматизъм във взаимодействие с моя собствен 

професионален опит като музикант-изпълнител. Доколкото ми е известно, това е 

единственото детайлно изследване на тази тематика до момента, което използва 

тази теоретична рамка и се базира на философска мисъл, а не на социологически 

или психологически източници. 

В дисертацията въвеждам нови теоретични модели, или начини на мислене за 

музикално сътрудничество – 

• Орфеева интерсубективност, където композиторът завършва своята орфеева 

идентичност чрез въображаема смяна на мястото с изпълнителя, притежаващ  

творчески качества подобни на тези на самия композитор. Тук прилагам 

теорията на метафоричното въображение на Ricouer и, следвайки примера на 
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Хайдегер във възстановяването на гръцките думи и понятия, връщам  се към 

гръцката дума mousikos (поет-музикант) и я интерпретирам като основна и 

трайна орфеева двойственост на тези, които и създават музика, и я комуникират 

(композитор-изпълнител). В гл. 3 и 6 съответно, развивам два типа орфеева 

интерсубективност: съавторска и съизпълнителска.  

• Взаимна емпатична манипулация, също разработена в гл. 6, където слушателят 

умишлено тълкува лъжливи мултимодални сигнали в музиката като автентични 

емоционални показатели. 

• Разговор и контролни модели за камерно музициране, в гл. 5. Тук 

възстановявам Гадамеровите понятия за „игра” и „фестивал” в изкуство и ги 

свързвам с концепцията на Смол за musicking  с цел изясняване на различното 

му проявяване във всеки модел на либералните и комунитаристките ценности. 

• Музицирането като основание за публичния дискурс, Следвайки обединяване 

на херменевтични и прагматични принципи във философските разсъждения на 

Ю. Хабермас и предложението за етическата функция на музициране на И. Крос, 

твърдя, че музицирането е едновременно прелюдия към и модел за подкрепа на 

социални начини на мислене и действие, и демонстрира етическото измерение 

на съвместно музициране. 

• Музикалното произведение като процес на сътрудничество между изпълнителя 

и композитора. Признатите граници на херменевтична интерпретация на 

текстове информират моето тълкуване в гл. 4 на това, което аз наричам 

„разминаването между изпълнителя и редактора” при изследването на 

музикални партитури.  

Третият вид принос в дисертацията ми е свързан с взаимодействието на българската и 

американската култура. 

• Чрез наблюденията и изводите, произлизащи от годините ми прекарани като 

професионален музикант в България, дисертацията допринася за 

документацията и тълкуването на аспектите на един американски опит в 

български културен контекст. 
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• Дисертацията третира неизследвани досега измерения на творческите процеси 

на значими български композитори, с които съм имал тясно сътрудничество, 

като Лазар Николов и Димитър Христов. 

• Дисертацията прилага за първи път философски подход към специфични 

явления в българската музикална култура. 

София, април 2015 г. 
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