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ПРЕДГОВОР 

Изследването се фокусира основно върху древноруските по- 

лифонични техники. В заглавието е отразен също изобразителният 

метод обратна перспектива – символ на Преображението в пра- 

вославната икона. В настоящата разработка това терминологично  

словосъчетание има смисъл на музикална метафора – става прех- 

върляне едновременно и на техниките, и на символа. Обобщения- 

та са направени във вид на схеми. Тройната опора обект-метафо- 

ра-схема отговаря на термина иконичност, който се разпростира  

все по-широко в съвременната наука. Иконичността се оказа под- 

ходящ събирателен термин, отговарящ на вида научно изследване, 

както и на естествената вариантност между термините икона и ико- 

ничност.  

Синтетичният подход е водещ в изследването. Той е обосно- 

ван от православното разбиране за цялост, пълнота и пребиваване 

в единство – харизмата на творчеството е вписана в контекста на 

монашеския живот. Иконопис и пеене се разглеждат като аскетиче- 

ски дисциплини. Оттук произлиза основното предизвикателство на 

изследването – да се разкрие посредством метафората същността 

на църковномузикалния тайнопис. Сравнението икона-песнопение 

се разпростира в целия текст, с цел конкретно обвързване между 

иконографски и музикални техники. Партитурата се осмисля като  

пространствен отпечатък, от-образ на музикалното протичане, 

сакрализира се. 

Научният интерес към метода обратна перспектива се дължи 

на подема в православната теория на изкуството. Този подем в Ру- 

сия започва в началото на XX век, но прекъсва в периода на социа- 

лизма. Обратна перспектива е метод, използван в иконографията  

и същевременно метафора, която трайно навлиза в професионал- 

ния изказ на православни богослови и изследователи на литургич- 

ния синтез. Методът има дълъг живот в изкуството, но се теорети- 
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зира през 20-те години на XX век от руския енциклопедист Павел 

Флоренски. Изследването се опира не само върху труда Обратная 

перспектива, но и върху други разработки на автора, с които той 

допълва знанието в тази насока и доизяснява концепцията си. 

Разработката следва две паралелно съществуващи теоретични 

практики в руската съвременна теория. Едната отразява практика- 

та на духовните академии – работи се с типично руска научно-бо- 

гословска терминология. Настоящата разработка се опира основно 

върху този метод. Другата тенденция отразява метода на западно- 

образованите теоретици от руските консерватории, които обясня- 

ват руската теория чрез западната терминология. Налага се да се 

направи компромис с паралелната употреба на източници, внасящи 

несъответствия в терминологията, но заедно с това – ценни за из- 

следването констатации. Голяма част от руските термини все още 

нямат превод на български език, затова са използвани в оригинал 

(където е възможно) или „пригодени” към българската граматика.  

Западнообразованият читател може да се доближи до това спе- 

цифично русифициране на православната музика чрез намерения 

паралел в западната теория. „Основи на линеарния контрапункт” от 

Е. Курт (Grundlagen des linearen Kontrapunkts, Ernst Kurth, 1917) се 

вписва удивително в православната тематика и получава нов про- 

чит. 

Българската теория има особено място в изследването. Отразен 

е приносът на Божидар Карастоянов, с чиято терминология работи 

съвременната руска медиевистика; опора в изследването са основ- 

ните пространствени принципи, заложени във византийската теория 

– цитирани са по Клара Мечкова и Марияна Булева; при онагле- 

дяване на техниките е използван материал от прот. Кирил Попов, 

който популяризира метафората обратна перспектива в българ- 

ските професионални среди; разсъжденията върху числовия израз 

на античната хармония, направени от Марияна Булева, ми дадоха 

ключ към разгадаването на вертикала в древноруското многогласие. 
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Първа глава. 

ИКОНИЧНОСТ 

1.1. Иконичност. Определение 

Идеята на метафората обратна перспектива е да предста- 

ви древноруското многогласие като явление, произлизащо и раз- 

бираемо единствено в контекста на православното схващане за 

църковен живот. Това, естествено, поставя синтетичния подход 

като определящ. В теоретичните изследвания с подобна насо- 

ка срещаме определения на изкуството като: църковно, литур- 

гично, храмово, православно, аскетично, съборно, синергийно, 

синтетично, синкретично, канонично... Очевидната синонимия в 

този случай работи успешно, тъй като връзките са многобройни, 

а определящият показател – ракурса на изследване – различен. 

Причината за невъзможността да се избере един единствен рабо- 

тен термин се крие в невъзможността да се постави точна дефи- 

ниция на църковността: „Защото църковност е името на онова 

пристанище, гдето се уталожва тревогата на сърцето, гдето се 

усмиряват претенциите на разсъдъка, гдето велик покой осенява 

разума. Нека нито аз, нито някой друг да не е можел, а не може 

и, разбира се, да не ще може да определи какво е църковността! 

Нека онези, които се опитват да го направят, да спорят и да си от- 

ричат взаимно формулите на църковността! Самата тази неопре- 

делимост на църковността, нейната неуловимост за логическите 

термини, нейната неизреченост не доказват ли, че църковността 

е живот – особен, нов живот, даден на човеците, но недостъпен 

за разсъдъка като всеки живот? А разномислията при определе- 

нието на църковността, възможността тя да се тълкува от раз- 

лични страни, тази пъстрота на непълните и винаги недостатъчни 

словесни формули на църковността не потвърждават ли опитно 

онова, което вече е казано от Апостола: че Църквата е тяло Хри- 

стово, „пълнота на Изпълващия всичко във всичко“ (Еф. 1:23)? 
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Как тогава тази пълнота на божествения живот ще се побере в 

тесния ковчег на логическото определение?“
1
. В този ред на ми- 

сли и в настоящата разработка ще направим опит да утвърдим 

събирателен термин, покриващ съдържанието на текста. Избо- 

рът, както се вижда в заглавието на тази глава, пада върху тер- 

мина иконичност. Причините са комплексни. Ще изложим в този 

начален етап основните аргументи, но в хода на изследването ще 

продължим да търсим допълнения по въпроса. 

Първата, чисто прагматична причина е, че паралелът меж- 

ду изобразителния метод обратна перспектива и древноруската 

многоразпевност предполага прехвърляне на иконографска тер- 

минология към музикалнотеоретична. Така естествено свързва- 

ме понятийния апарат, аналогиите стават по-ясни.  

Втората причина е в удобството на научния метод, отразен в 

термина иконичност. Въведен в семиотиката от Ч. Пирс, терминът 

бързо преодолява границите в научните среди, особено когато става 

дума за интердисциплинарни изследвания, какъвто е и този случай. 

Иконичност е производен термин от икона („образ“ от гр. eicon). 

Трите основни характеристики, посочени от Ч. Пирс, са: 1) образ 

(прост знак); 2) метафора (паралел между знак и обект); 3) диагра- 

ма, схема, чертеж („нефигуративни“ или „логически иконични зна- 

ци“)
2
. Образ-метафора-схема се въвежда в настоящата разработка 

като основна трисъставна конструкция на изложението поради оче- 

видната съвместимост с целта на изследването – да свърже техники- 

те на древноруската многоразпевност с техниките на православната 

икона на базата на общи времепространствени връзки.  

Флоренски, Павел. Стълб и крепило на Истината. Опит за православна 

теодицея в дванайсет писма. Превод от руски: Андрей Романов. София: 

Омофор, 2013, с. 23.  

2  

– В: Постмодернизм. Энциклопедия (под ред. Грицанова А. А., Можейко М. 

А.). Минск: Интерпрессервис: Книжный дом, 2001, c. 289–293. http://www. 

countries.ru/library/semiotic/znak_icon.htm . Прегледан 22.08.2014.  
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Пирс, Ч. Цит. по: Альмира Усманова. Знак иконический (или Иконичность). 



Третата причина е, че терминът вече е въведен в православен 

контекст от В. Лепахин. По-правилно е дори да се каже, че терми- 

нът е „върнат“ в първоначалната си среда и влиза съвсем естестве- 

но в поредицата от производни думи – икона-иконология-иконогра- 

фия-иконичност. Събирателният осъвременен термин се връща към 

етимологията: „При четене на светоотеческата литература не може да 

не се обърне внимание на това, че думата „икона“ често се употребя- 

ва в по-широк смисъл от този, с който сме свикнали. Целият свят, сът- 

ворен от Бога, се възприема от светите отци като икона Божия, като 

произведение на съвършения Художник. Апостол Павел нарича Ии- 

сус Христос Син Божи „икона на невидимия Бог“. Човекът, съгласно 

Свещеното Писание е сътворен от Бога „по Свой образ“ (дословно, 

в гръцкия текст „по Своя икона“. Особен авторитет в излагане на те- 

матиката има преп. Йоан Дамаскин. Ето неговата класификация на  

образите: „1) Първообраз, Първоикона – Син Божий и Логос; 2) пър- 

вообрази – невидими иконични мислеобрази на видимите вещи, явле- 

ния; 3) образ Божи – в човека; 4) видими образи в тварния свят като 

самата иконична структура на видимия свят, отразяваща невидимия 

свят и водеща към него; 5) прототипи – предначертания на бъдещето 

във Ветхия Завет, но също прототипи на бъдещи събития, дадени в  

Новия Завет например Страшният Съд; 6) образи на изкуството. Тук  

Йоан Дамаскин има предвид два подвида образи – словесни (вербал- 

ни) и иконописни (визуални). Във всичките шест случая преп. Йоан  

Дамаскин употребява думата „икона“. Съборното единство на тези  

видове иконични образи, съединени йерархично, се реализира във 

възкачване към Първообраза. (...) Така възниква идеята за право- 

славната иконичност и даже паниконичност: всичко е икона, всичко 

е иконично“
3
. Загубата на това всеобхватно резбиране е загуба и на  

събирателния термин, тъй като православното изкуство в отделните 

 
Лепахин, Валерий. Иконология и иконичность. http://www.tjaarkemaas-arts.  

net/Assisi%20materials/9389AF29-0EA2-42A6-A9A7-3916EF4FD396.html. 

Прегледан 29.08.2014.  
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си подвидове неизбежно изживява и известна самостоятелност.  

Иконичност е термин с много широка употреба в съвременната 

наука, удобство, даващо възможност за съвместяване на идеи, кои- 

то иначе биха останали категориално несъвместими. Нещо повече, 

тройната опора образ-метафора-схема може да бъде претворена от 

автора в нужната насока. В. Лепахин, изхождайки от характеристи- 

ките на иконичността, посочени от Йоан Дамаскин, предлага нови, 

производни характеристики, респективно – нова дефиниция: „При- 

съединявайки към двете главни характеристики на иконичния образ 

(двуединство и антиномичност) още пет допълнителни – литургич- 

ност, съборност, синергийност, символичност и каноничност, – по- 

лучаваме по-пълна и многостранна представа за иконичния образ. 

Иконичният образ е облечен в някаква достъпна за непосредстве- 

ното възприятие форма (визуална, словесна, музикална или друга), 

реално явяване на божествения Първообраз“
4
. В настоящата разра- 

ботка ще бъде направен опит за представяне на православното раз- 

биране за цялост, прилагайки този път съответната терминология в 

музикалнотеоретичен контекст.  

1.2. Вътрешновидов синтез 

(първи, изходни наблюдения върху иконичността) 

Ще въведем в разработката словосъчетанието вътрешновидов 

синтез като работно понятие, отразяващо характеристиката ме- 

тафоричност, обща за всички форми на „самостоятелни“ прояви 

на литургичното изкуство – икона, песнопение и т.н. Вече стана 

ясно от приведените цитати, че става дума за разглеждането на ли- 

тургичното изкуство като вътрешноцърковен живот, като живот в 

Духа, като възприятие в Духа. Ще си послужим с думите на Пожа- 

ревацкия и Браничевски епископ Игнатий (Мидич), професор по 

догматика и етика в Православния богословски факултет на Белг- 

Лепахин, Валерий. Иконология и иконичность. http://www.tjaarkemaas-arts .   

net/Assisi%20materials/7CD2CFF2-BB03-4D92-B525-6BE2109BB177.html. 

Прегледан 29.08.2014.  
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радския университет, който изтъква необходимостта от възпри- 

емане на догмата в нейната цялост: „В Православното предание 

богословието се отъждествява със самия живот и поради това от 

него следва винаги да произтичат последствия, които да намират 

непосредствено отражение в нашето съществуване“
5
. При всич- 

ки изследователи на православното изкуство можем да просле- 

дим идеята за синтез. Може да се забележи, че всяка дефинирана 

характеристика на стила се явява като метафора, прехвърляне, 

вътрешновидов обмен. Непрекъснатото заимстване/заместване 

ще наречем кръгова метафора. Така се получава трайна мета- 

форичност в използваната терминология, породена от вътрешно- 

видовия синтез. Примерите са многобройни: иконата се „пише“, 

– това подчертава логосния характер, нарича се още „богословие 

в цветове“; аналогично, – песнопенията са „изпята догма“; ому- 

зикаляването на речта, – „разпяване“ на текста и т.н. 

Сред изследванията на авторитетните православни автори 

се разкриват допълнителни, различни нюанси. Вл. Мартинов 

посочва монашеския живот като определящ за разбирането на 

литургичното изкуство. Авторът изтъква аскезата като основна 

характеристика. Имаме една единствена изходна точка: „Мона- 

шество, иконопис и пеене представляват неразривно единство, 

в което монашеският живот обезпечава самото съществуване и 

на иконописта, и на богослужебното пеене. Иконопис и бого- 

служебно пеене представляват не видове изкуства, а аскетиче- 

ски дисциплини. И като специализирани аскетически дисциплини 

те задължително трябва да се опират на фундамента на общата 

 
Мидич, Пожаревацки и Браничевски епископ Игнатий. Православното 

богословие днес – проблеми и перспективи. 24.07.2014.  

http://www.pravoslavie.bg /България/православното -богословие-днес-проб/#. 

U9EF50BWHFw. Прегледан 22.08.2014.  
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аскетика, т.е. на самия монашески живот“
6
. П. Евдокимов вна- 

ся нов ракурс – диалогът между различните сетива, белези на 

автономност между отделните изкуства: „В Библията словото и 

образът са в диалог, те се призовават взаимно и изразяват до- 

пълващи се елементи на едно и също Откровение“
7
. Освен със 

своята оригиналност, този цитат насочва и към друг важен за 

изследването момент – предпочитанието към определен тип се- 

тивност в контекста на общата тематика: „Счита се, че гърците 

са отдавали по-голямо значение на виждането, докато евреите са 

поставяли акцент върху слушането. Израил е народът на словото 

и на слушането. Протестантският богослов Г. Кител (Xittel, G. 

Religiongeschichte und das Urchristentum, 1932) отбелязва, че в 

месианските пасажи „Слушай, Израилю“ отстъпва на заден план 

и неговото място се заема от „Вдигни очи и виж“. (...) С други 

думи, виждането заменя слушането“
8
.  

П. Флоренски предефинира богословското двусъставно по- 

нятие време-вечност в художествено терминологично слово- 

съчетание времеви синтез: „Как се организира времето в съз- 

нанието? Предварителният отговор би се опирал на синтез на 

времевите последования. Ясно е това, че с различните видове 

и способи на времевия синтез трябва да бъдат свързани особе- 

ностите на художествения стил, маниери и прийоми. Времевият 

синтез изисква, естествено, особена активност на възприятието. 

И цялата облекчаваща активност подготвя почвата за по-лесно 

Мартынов, Владимир. Предпосылки возникновения принципа композиции. 

– В: Владимир Мартынов. Конец времени композиторов. Москва: Русский 

путь, 2002. http://rudocs.exdat.com/docs/index-193458.html?page=8 . Прегледан 

22.08.2014.  

7  

София: Омофор, 2011, с. 44.  

8  
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Евдокимов, Павел. Изкуството на иконата – богословие на красотата. 

Пак там..., с. 43. 



осъществимия синтез. По този начин се открива възможност да 

се вложи свободна енергия в новото, още необединеното мно- 

жество, т. е. да се разшири и задълбочи личният синтез“
9
. П.  

Флоренски дава аналогично представяне и на зрителен синтез, 

който всъщност е и пространствен 

на няколко ракурса. Този вид времепространствено обобщение 

е емблематично за православното изкуство. „Преди всичко са 

нужни умения да се вместят в една плоскост събития, протичащи 

в различно време и понякога на различни места“
10

.  

П. Евдокимов отделя особено място на метафоричността и 

в богословския изказ: „Това, че хората на изкуството днес все 

още използват термини като преображение, въплъщение, образ 

и светлина, свидетелства за тайното единство между изкуството 

и религията“
11

. Думите, изписани с малка буква се подразбират 

като термини на изкуството, а изписани с главна – като богослов- 

ски термини: Преображение, Въплъщение, Образ, Светлина. 

Ортографията се определя от контекста, поради тази причина в 

настоящото изследване се среща изписване и в двата варианта. 

Една не толкова коментирана характеристика на вътрешно- 

видов синтез в контекста на православната музика е музикалният 

жест. Любопитно е, че хирономията (диригентският жест) може 

да се види изобразен. (Роман Сладкопевец например се изобра- 

зява именно като „диригент“.) В. Медушевски свързва диригент- 
 
Флоренский, Павел. Анализ пространственности и времени в художественно-  

изобразительных произведениях. – В: Павел Флоренский, священник. Статьи  

и исследования по истории и философии искусства и археологии. Москва:  

Мысль, 2000. http://philologos.narod.ru/florensky/fl_space.htm . Прегледан  

22.08.2014.  

10  

 
Евдокимов, Павел. Изкуството..., сс. 51-52.

синтез – съвместяване 

9  

Рапацкая, Людмила. Образ мира в православном храме. http://www.mmedia. 

nsu.ru/culture/DATA/obj2752/NEW_VIEW_2.htm . Прегледан 23.08.2014.  

11  
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ския жест с фактурните особености на партитурата: „Да вземем 

руското хорово дирижиране, произлизащо от храма. Западните 

диригенти силно се дразнят от нашите паралелизми в ръцете. Но 

да си представим Херберт фон Караян в църквата. Какъв кош- 

мар! Ами на нас не ни е нужно фокусиране в 

на ръцете, а любов и съгласие в Бога. Паралелизмът в ръцете е 

родствен с ласкавия паралелизъм в терци в църковната музика и 

в народната песен. Той е родствен с основния принцип на народ- 

ното многогласие – хетерофонията. Това са все символи, про- 

низани от любовта на всецялото съборно съгласие на хората в 

Божията благодат“
12

. Смята се, че музиката приема черти от ора- 

торското изкуство и ги трансформира вече като подчертано му- 

зикален, диригентски жест. По аналогичен път ораторският жест 

е внесен и в иконографията – това е принцип, по който се създава 

конкретен иконографски сюжет. Този паралел привеждаме, за да 

подготвим по-нататъшните разсъждения върху графичното изо- 

бражение на православното песнопение – православната парти- 

тура. Идеята е да се осмисли православната партитура като ико- 

нична, като от-образ, като отпечатък на омузикаления каноничен 

текст, защото една партитура, участваща в църковния живот, не 

може да бъде просто графичен знак. Тя би трябвало априори да 

носи смисъла на знак-символ. 

В светското изкуство вътрешновидовият синтез е свободен 

и знакът не може да се превърне в символ, тъй като въображе- 

нието е неограничавано от страна на твореца, интерпретатора и 

слушателя. Тук (в Православието) условността е уговорена, из- 

яснена. Тя задължително първо се превръща в трайна представа, 

след това става всеобщо достояние в специализираните кръгове, 

става част от символичния език. 

Медушевский, Вячеслав. О призвании русской музыки. Самара: Благовест, 

05.02.2010. http://www.pravoslavie.ru/smi/38090.htm . Прегледан 29.08.2014.  
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1.3. Иконата – тържество на Православието 

Именно с полемиката около съществуването на иконата и 

нейното утвърждаване се поставя началото на конфесионалното 

разделение в християнското изкуство. Затова знанието за икона- 

та е абсолютно необходимо и основополагащо, когато се говори 

за православно литургично изкуство. П. Евдокимов проследява 

исторически преломните моменти в разделянето на изкуството 

на западно и източно: „Франкфуртският събор от 794 г. и Париж- 

кият събор от 824 г. заявяват, че изображенията имат само деко-  

ративна цел и че е съвсем безразлично дали християните ги имат 

или не: „Христос не ни е спасил с картини“ (...), нито пък с книга, 

бихме могли да добавим ние“
13

. И по-нататък следва: „Констан-  

тинополският събор от 843 г. веднъж завинаги възстановява ико- 

нопочитанието и същевременно въвежда празника Тържество на 

Православието. Църквата чества този празник през първата не- 

деля на Великия пост. Но това, което тя празнува, не е толкова 

православието на иконата, което се разбира от само себе си, а 

по-скоро самият образ като икона на Православието“
14

. За зна-  

чимостта на иконата говори и фактът, че православната мисъл се 

занимава с този въпрос непрестанно: „Обаче, въпреки че самата 

икона излиза победител в догматическата борба, пълната истина 

за иконата, иконологията, ще изкристализира и ще стане общо- 

приета по-късно, между X и XV век. (...) Догматическите опре- 

деления от VIII и IX век още спадат към етапа на развитието“
15

.  

За Римо-католическата църква въпросът за иконата не е 

чужд, но не е първостепенен: „Защитавайки съществуването на 

иконите от иконоборците, Западът така и не вниква в съществото 

на случващите се във Византия борби. Това, което за византий- 

ците е било въпрос на живот и смърт, за Запада минава незабеле- 

Евдокимов, Павел. Изкуството..., с. 183. 

Пак там, с. 179. 

Пак там, с. 180. 
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жимо“
16

. Паралелът Протестантизъм-Православие показва още 

по-дълбоки разлики. Изключително драматично се изразява П. 

Евдокимов по този въпрос: „Реформацията варосва църковните 

стенописи“
17

.  

След общите наблюдения върху въпроса за вътрешновидо- 

вия синтез и важността на иконата за православното изкуство ще 

преминем към конкретно изследване на изобразителния метод 

обратна перспектива и неговото метафорично значение. Още 

от тези първи, изходни наблюдения става ясно, че иконичността 

е термин с голяма вместимост, което предполага следене на въз- 

можните прояви в хода на цялото изследване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Успенский, Леонид. Иконоборческое учение и ответ на него Церкви. – В: 

ЛеонидУспенский . Богословие иконы Православной Церкви. Изд. братства во 

имя святого князя Александра Невского, 1997.  

http://www.golden-ship.ru/load/u/uspenskij_l_a/bogoslovie_ikony_  

pravoslavnoj_cerkvi/272-1-0-56 . Прегледан 22.08.2014.  
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Евдокимов, Павел. Изкуството..., с. 186. 



Втора глава. 

ИЗОБРАЗИТЕЛНИЯТ  МЕТОД 

ОБРАТНА ПЕРСПЕКТИВА 

2.1. Въвеждане в тематиката 

Макар линейната перспектива да присъства в античното из- 

куство, тя получава разцвет в ренесансовата живопис и паралел- 

но с това – теоретична аргументация. Обратната перспектива е 

теоретизирана от П. Флоренски на базата на сравнението с ли- 

нейната перспектива. Авторът изтъква значимостта на по-стария, 

„примитивен“ метод и неговата съзнателна употреба: „Следова- 

телно ние сме длъжни да признаем, че в Гърция, в V век до Хри- 

ста перспективата е била известна и ако в един или друг случай 

тя все още не е приета, то, явно е, че не е в следствие на факта, 

че е неизвестна, а от някакви други, по-дълбоки подбуди, а имен- 

но подбуди, изхождащи  от висши потребности на чистото из- 

куство. А и би било крайно невероятно и несъответстващо на 

състоянието на математическите науки и високата геометрична 

наблюдателност да предположим, че изострените очи на древ- 

ните като че ли не са забелязали, че е присъщо на нормалното 

зрение да възприема образа в перспектива или че не са съумели 

да приведат в съответствие прости приложения от елементарни- 

те теореми на геометрията; би било много трудно да се усъмним 

в това, че когато не са възприели правилата на перспективата, те 

са го направили просто защото не са искали, смятали са това за 

излишно и анти-художествено“
18

. Следователно не бива да се 

търси „еволюция“ или „напредък“ чрез въвеждането на линей- 

 
Флоренский, Павел. Обратная перспектива. – В: Павел Флоренскйй, 

священник. Соч. в 4-х тт. Т. 3 (1). Москва: Мысль, 1999, 46–98.  

http://philologos.narod.ru/florensky/fl_persp.htm . Прегледан 26.08.2014.  
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ната перспектива. Авторът не дава оценки или предпочитания, 

не тълкува като противоречие двата вида перспектива, а като два 

различни метода, които имат своя собствена логика и значимост. 

2.1.1. Дефиниции 

Обратна перспектива е методът, който се свързва най-вече 

с изобразяване на православната икона. Нещо повече, този вид 

перспектива присъства в Иконописния канон: „Не е желателно 

придаването на какъвто и да е обем, за да не привлича внима- 

нието към телесната същност. Фигурите стават двуизмерни. Със 

същата цел широко се използва сухата и строга темпера. Плос- 

ките фигури не са уместни на фона на пейзаж или архитектура, 

които предполагат перспектива и обем. В идеалния случай пей- 

зажът изчезва и отстъпва място на фон, а празното пространство 

се запълва с надписи, например името на светеца или думи от бо- 

жественото Писание. Линейната перспектива на античността се 

изгубва. Мястото й се заема от така наречената „обратна“ перс- 

пектива (когато линиите се срещат не зад картината, в дълбочи- 

на, а пред нея, като че ли в очите на зрителя)“
19

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №1, Линейна перспектива, обратна перспектива
20 

 
Иконописният  канон. Флексо-Комент. 05.04.2011. http://iconi.komentiram. 

 
http://burrarum.livejournal.com/52354.html . Прегледан 20.08.2014. 
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От теоретичния труд Обратна перспектива на П. Флорен- 

ски можем да изведем следните важни характеристики: „И така, 

значи: нарушението на единството в гледната точка, единството 

в хоризонта и единството в мащаба е нарушение на перспектив- 

ното единство на изображението“
21

.  

Значимостта на разработката на П. Флоренски е в обстоятел- 

ството, че той доказва възможността за съществуване на паралел- 

ни реалности, на паралелни пространства, както и на тяхното из- 

ображение върху плоскост: „Това значи да се приведе точката на 

възприемаемото пространство в съответствие с точката на някакво 

друго пространство, в дадения случай – плоскостта“
22

. П. Флорен-  

ски съвместява две паралелно съществуващи реалности – земното 

пространство и ноуменалното, умопостигаемото. Авторът проме- 

ня пространствените представи и прецизира изказа по отношение 

на другата, небесната триизмерна реалност. Т. нар. „реалистично“  

изображение показва единствено обрамчената триизмерна земна 

реалност. Обратната перспектива обръща гледната точка, но не 

изключва обема. В богословските трудове плоско изображение  

е условен израз, подразбиращ принципно триизмерно простран- 

ство, което се възприема като плоско от гледна точка на зрителя. 

2.1.2. Характеристиките на обратната 

перспектива в иконографски примери 

Ще започнем с онагледяване на „плоското“ изображение, 

описано в Иконографския канон. Двуизмерността се сугестира 

от това, че образът от иконата „гледа“ от края, от есхатона навъ- 

тре. За това съдейства светоносният фон, както и скритата схема 

с вписани кръгове
23

:  

Флоренский, Павел. Обратная... 

Пак там. 

The Byzantine style.  

http:/ /www.atelier-st-andre.net/en/pages/aesthetics/byzantine_style.html. 

Прегледан 13.08.2014.  
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Пример №2, Конструкция на лицето анфас 

 

Л. Успенски също възприема този единтствен ракурс на ико- 

ната, защото той е най-забележим. Схемата нимб-овал-очи при- 

съства трайно във всяка икона, затова плоският образ е ембле- 

матичен, съответно най-употребима характеристика в теорията е 

именно тази. 

В иконата на Благовещение, Охрид, XIV век обратната перс- 

пектива е показана много нагледно. Усещането се подсилва чрез 

фигуралната композиция и архитектурните детайли: „Нарисува- 

ни са с метода на обратната перспектива (основата на Богоро- 

дица) или чрез аксонометрия (основата на Архангела), за да се 

изрази движение напред. Този метод се прилага също и към ар- 

хитектурата, за да се придаде разтваряне на композицията нагоре 

и навън“
24

:  

 
 
 
 

Byzantine perspective.  

http://www.atelier-st-andre.net/en/pages/aesthetics/byzantine_perspective.html. 

Прегледан 13.08.2014.  
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Пример №3, Благовещение, Охрид, XIV век, подлинник 

 
И третата характеристика – нарушение на единството в 

мащаба говори за йерархична структура. Следващият пример – 

иконата на Преображение – изобразява действителността „от 

птичи поглед“, отгоре:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №4, Преображение Господне, храм Христос 

Спасител, Москва, подлинник
25  

 
 
 

http://www.xxc.ru/orthodox/pastor/preobrajenie/s8.htm, 

Прегледан 13.08.2014.  
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2.1.3. Паралели с музикалното 

времепространствено протичане 

Посочените характеристики ще служат като отправна точка в 

търсене на паралели в музикален контекст. Изследването разчи- 

та на аналогии между звукови и зрителни представи като естест- 

вено зададен психофизиологичен процес. Тези аналогии обаче са 

индивидуални, понякога свободно протичащи, а понякога – ре- 

зултат от целенасочена образователна система. Затова те не са 

еднакви, обективни, единствени. Коментарът на Е. Назайкински 

по този въпрос е: „пространствеността в музикалното възприятие 

не е отделена от реалните пространствени усещания и представи, 

а е свързана с тях чрез многообразни пътища и преходи. Цели- 

ят въпрос обаче се състои в това, осъществява ли се тази връз- 

ка и как съществува“
26

. От гледна точка на западното образова-  

ние, опиращо се на представи, изградени чрез правата (линейна) 

перспектива, въпросът изглежда така: „В реалното пространство 

хоризонтал, вертикал и дълбочина имат една и съща природа и се 

определят единствено от позицията на наблюдателя. При изме- 

нение на неговата гледна точка хоризонталът може да стане дъл- 

бочина и обратно. Вертикалното измерение (понякога и хори- 

зонталното) също може да се превърне в дълбочина. В музиката 

съотношенията между трите измерения са други: те са различни 

по своята природа и преходите от едно измерение в друго са не- 

възможни. Възниква въпросът: как се обединяват, възможно ли 

е изобщо да се говори за установена, фиксирана „геометрия“ на 

музикалното пространство. В най-обща форма отговорът е ясен.  

Единството се обезпечава, от една страна, от опората върху една 

естествена основа – опитът от музикалното възприятие. От дру- 

га страна, дълбочина, вертикал и хоризонтал като координати на 

музикалното пространство се обединяват в единна система, така 

Назайкинский, Евгений. О психологии музыкального восприятия. Москва: 

Музыка, 1972, с. 115.  
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че да служат за една и съща цел: диференциация, разгранича- 

ване на компонентите на музикалната тъкан“
27

. За да отговаря 

на характеристиките на обратната перспектива, православната 

партитура трябва да докаже наличие на аналогични характерис- 

тики, трябва да „обърне“ съществуващите представи. В това се 

състои основното предизвикателство на настоящата разработка. 

Като опора ще служат постиженията на руската теория, затова 

се налага да проследим основните етапи, през които преминава 

теоретизирането на метода обратна перспектива. 

2.2. Руската теория по въпроса 

Терминологичното словосъчетание обратна перспектива 

се появява за пръв път в западната теория, но придобива попу- 

лярност в Русия. Най-големият научен принос в теоретизиране на 

проблема е именно този на Павел Флоренски. Негови последова- 

тели в областта на иконологията стават Леонид Успенски и Павел 

Евдокимов. Във философски аспект виждаме последовател в ли- 

цето на Николай Бердяев. Любопитен факт е, че словосъчетание- 

то обратна перспектива става неделима част от изказа на една 

от най-престижните духовни академии – Московската (известна 

също като Троице-Сергиева лавра). Въпросът е теоретизиран от 

П. Флоренски, който е преподавал в Троице-Сергиевата лавра. 

Като богословска метафора е изведена от преподавател в също- 

то висше училище – проф. дякон Андрей Кураев. В българските 

професионални среди терминът се разпространи и като музикална 

метафора, благодарение на възпитаника на Регентската школа към 

Троице-Сергиевата лавра – прот. д-р Кирил Попов. Цялото теоре- 

тизиране и продължение на този въпрос на най-високо академично 

ниво говори за неговата значимост и актуалност.  

В какво се състои значимостта на руския научен принос? 

В обвързването на научния метод за изобразяване на иконата с 

 
Пак там, сс. 100-101. 
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нейното възприемане като типично православен всеобемащ сим- 

вол – символът на Преображението. П. Флоренски предлага раз- 

глеждане единствено на иконографската схема, абстрахира се 

от цвета, за да доближи, да прехвърли живописната техника към 

научния изказ: „засега нека да отбележим следните особености,  

свързани с геометричните предпоставки в живописта: на разпо- 

ложение на живописеца се намира някаква част от плоскост – ле- 

нено платно, дъска, стена, хартия и т.н. и бои, т.е. възможност да  

се предаде на различни точки от обозначената повърхност раз- 

лична цветност. Последната (цветността – б.м.), по реда на важ- 

ност, може да няма чувствен смисъл и трябва да се възприема 

абстрактно; така например в гравюрата черното в печатарското 

мастило не се възприема като черен цвят, а само като знак на 

енергията на гравьора, или отсъствието на такава енергия. Но на  

психофизиологично  ниво, т.е. в основата на естетическото въз- 

приятие, има цвят. Заради простотата в разсъжденията можем да 

си представим, че има само един цвят, черен, или само молив. 

Задачата на живописеца е да изобрази на указаната плоскост с 

указаните цветове възприемаемата реалност или въображаема- 

та като възприемаема (реалност)“
28

. В музикален смисъл руската  

теория, случайно или не, също се ограничава в аналогичната ха- 

рактеристика. В древноруската теория обемът на песнопенията 

е свързан с обема на един човешки глас. Певческата практика е 

еднотемброво решение, а тембърът, както е известно, в музи- 

калната теория възприемаме като цвят. Изработването на научен 

метод изцяло върху иконографската схема можем да сравним с 

древноруското църковно пеене, което се самоопределя като „мо- 

нохромно“ (едноцветно) в басовата теситурно-темброва рамка.  

Руската теория разполага със свой собствен материал за из- 

следване и съответно – съпътстващ професионален изказ. Ана- 

логично, както в преписа на византийските икони с времето се 

Флоренский, Павел. Обратная... 
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забелязва русифициране на чертите на лицата, специалното мяс- 

то на метода обратна перспектива в теорията също съответства 

на това русифициране на православното литургично изкуство. 

„За разлика от Рим, Православието развива именно национал- 

ния аспект на Църквата у всеки народ. Православните мисионе- 

ри не само че не налагат своя език, а напротив, съставят азбука 

и граматика за превод на Свещеното Писание и богослужение 

на местния език. Самата основа на образния език на Църквата 

остава неизменна и на тази основа художественият език на все- 

ки народ изработва непосредствено преживяване на приетата от 

него истина. Светостта и образът, така да се каже, се творят на- 

ново върху получената основа. И светостта, и образът получават 

национална окраска и форма, защото са резултат от живия опит. 

Ражда се специфичен тип руска, сръбска, българска святост, а в 

съответствие с това и специфичен тип икона“
29

.  

Да проследим разликите между гръцката и руската съвре- 

менни школи: „В последните десетилетия руското богословие в 

Европа ни даде няколко интересни примера за интерпретация на 

символиката на източноправославните  икони, показващи тяхно- 

то отличие от западната религиозна живопис“
30

. Според цитира-  

ния текст на Хр. Янарас, различията между гръцката и руската 

школи са ясно осъзнати от съвременните изследователи: „Тези 

разлики за пръв път ми бяха посочени от художника Андреас Фо- 

кас“
31

. Отец Стаматис Склирис, един от най-изтъкнатите съвре- 

Успенский, Леонид. Послеиконоборческий период. – В: ЛеонидУспенский .  

Богословие иконы Православной Церкви. Изд. братства во имя святого князя  

Александра Невского, 1997.  

h t t p : / / ww w. go l d e n-sh i p . ru / l o ad /u /us p enski j _ l_ a /b o go s lo vi e_ i ko ny_ 

pravoslavnoj_cerkvi/272-1-0-56 . Прегледан 22.08.2014.  

30  

 

 
Пак там.

29  
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менни специалисти, нарича византийската икона „рисуване със 

светлина“, „византийска светлина“. „Ако в неговите иконограф- 

ски работи (на Стаматис Склирис – б.м.) има запазено по нещо 

от античните форми или от формите на съвременната иконопис, 

то в практиката – и особено в теорията – светлината по значение 

напълно засенчва тези форми и ги измества на втори план“
32

.  

Сега ще сравним две дефиниции, поставящи граници между 

двете школи. Отец Ст. Склирис дава следната кратка дефини- 

ция: „Иконата не е натуралистичен портрет, а светлино-порт- 

рет. Тя изразява онтологичното участие на несътворената свет- 

лина“
33

. Руското разбиране може да се изрази най-кратко така:  

„Простата иконографска схема без многочислени символични 

фигури служи за по-добро съсредоточаване на вниманието на 

молещия се“
34

. И в двата случая става дума за съсредоточаване  

върху изобразената личност – съдържанието на всяка икона. 

Сравнението на дефинициите има аксиологичен смисъл – ру- 

ската теория отдава предпочитание на геометричните изобра- 

жения, с което „отключва“ големи 

циплинарни изслевания. 

Подчертаният интерес на руската теория към изобразителния 

метод обратна перспектива допълнително стеснява конфесио- 

налното възприемане на християнското изкуство. Русифицира- 

нето на проблема обаче е трамплин към ново научно осмисляне. 

От една страна, руската теоретична общност е с огромен потен- 

Митрович, Тодор. За канона в църковната живопис. 24. 03. 2008. http://www. 

pravoslavie.bg/Икона/За-канона-в-църковната-живопис/#.U4DD43ZWHFw. 
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циал, от друга – влиянието на Руската православна църква е мно- 

го голямо. Към това ще прибавим, че православното изкуство 

е съборно по определение и богословският изказ много бързо 

прехвърля териториалните граници. Така, както типично руското 

партесно пеене в последствие става единен стил на православ- 

ните славяни, по същия начин и теоретизирането на обратната 

перспектива се разпространява и получава все по-широко и за- 

дълбочено осмисляне. Потенциалът на този термин се използва 

широко, но като единен метод на изследване се употребява за 

пръв път в настоящата научна разработка. 

2.3. Западната теория върху проблематиката 

Ще проследим историческия път на терминологичното сло- 

восъчетание обратна перспектива и в западната теория: „Освен 

това, голяма част от тези, които пишат за обратната перспектива 

не знаят, че терминът не идва от средновековен славянски или 

гръцки ръкопис, а от изследвания от края на XIX и началото на 

XX век: Французинът Габриел Мие (Gabriel Millet, 1899 г.) забе- 

лязва метода на изобразяване „от птичи потлед“ в средновеков- 

ните мозайки, свързан с несъвместимо преувеличение, с нара- 

стваща височина на отдалечаващите се линии. Руснакът Дмитрий 

Айналов (1900 г.) използва термина „обратна перспектива“ във 

връзка със стилизирани характеристики в рисуването на икона- 

та, окачествявайки го като невъзможност на художника да напра- 

ви правилно смаляване в перспективата. Немският историк-изку- 

ствовед Оскар Вулф (Oscar Wulff, Umgekehrte Perspektive, 1907 

г.) също пише върху обратната перспектива. Идеята е възприета 

от руския писател Павел Флоренски (1920 г.)“
35

.  

За западната теория, както вече стана ясно, проблематиката е 

известна за тесен кръг специалисти. За това говори и фактът, че 

в англоезичната литература, отразяваща състоянието на съвре- 

David. Reverse Perspective – Another Icon Myth. http://russianicons.wordpress.  

com/2011/09/01/reverse-perspective-another-icon-myth/ . Прегледан 13.08.2014. 
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менната наука, няма точно установен термин. Използват се про-  

изводни думи: inverse perspective, reverse perspective
36

, inverted  

perspective
37

, както и синоним, насочващ към етимологията –  

Byzantine perspective
38

. Западната теория не разпознава тази тема  

като своя: „Обратна или византийска перспектива (Byzantine 

perspective) е често използван, но не задължителен метод за изо- 

бразяване на икони. (...) Този вид перспектива е много различен  

от срещания в западноевропейското изкуство и предизвиква кул- 

турни различия във възприемане на изкуството“
39

.  

Неразбирането на материята състем естествено води и до 

неточни, а оттам – негативни оценки. Предлагам един коментар 

относно „правилността“ в превода на терминологията: „Иконата 

нарисувана ли е, или „написана“? Този въпрос може да изглежда 

странен, но всеки нормален човек може да види, че иконите са 

рисувани; има боя, нанесена върху специална повърхност. Защо  

тогава възниква такъв въпрос? Отговорът се крие в употребата 

на думата като ефектен жаргон във връзка с иконите от много 

англо-говорящи нео-източноправославни. Те казват, че икона-  

та по-скоро се „пише“, отколкото се „рисува“. Но причината за 

тази особена употреба се корени в разликите между двата ези- 

ка – английски и руски. Попитайте руснак, как се казва „пиша“ 

(„write“) на неговия език и той ще отговори „писать“. След това 

David. Reverse… 

Andreopoulos, Andreas. Metamorphosis. The Transfiguration in Byzantine  

Theology and Iconography. SVS Press, 2005. http://books.google.bg/books?id  

=1UZCTtEuGcMC&printsec=frontcover&dq=Metamorphosis:+the+Transfig  

uration+in+Byzantine&hl=fr&ei=hl5oTK6xK9iW4gaNraiZBA&sa=X&oi=bo  

ok_result&ct=book-thumbnail&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false . Прегледан  

13.08.2014.  
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го питайте, как се казва „рисувам“ („paint“) и той ще Ви отгово- 

ри „писать“. Това е така, защото в руския език има една дума с 

двойно значение и човек трябва да се съобрази с контекста, за 

да разбере дали става дума за писане на писмо или рисуване на 

картина. В английския език обаче има отделни думи за тези две 

действия. Ние „пишем“ („write“) писмо, но рисуваме („paint“) 

картина. Така че, да се каже на английски „пиша“ („write“) ико- 

на, е признак за слабо владеене на езика, това е неправилен ан- 

глийски. Разкажете това на някой от Вашето обкръжение, приел 

Източното Православие (ако все пак имате такъв и помнете, че 

няма усърдие, равно на усърдието на обърнатия във вярата) и 

той/тя вероятно ще Ви каже: „Но иконата е Евангелие в цвето- 

ве, а Евангелието е написано, така че ние православните казва- 

ме „пиша“ икона“
40

. В интерес на точността, в руския език има 

дума, съответстваща на английското „paint“ – това е „рисовать“. 

Но няма необходимост от употребата й, нещо повече – винаги 

се набляга на факта, че рисуването е условно, че не става дума 

за изобразяване, а за „явяване“. Авторът пренася разсъждени- 

ята си и върху производните думи: „А какво да кажем за тези, 

които наричат себе си иконографи вместо художници на икони 

(„icon painters“)? Икона (eikon) на гръцки език означава изобра- 

жение; graphein означава „пиша“; но тук отново може да озна- 

чава „рисувам“ – ние се намираме в същата ситуация, аналогич- 

на в руския език. Значи, иконограф е този, който „рисува/пише“ 

(„paints/writes“) изображение/икона, съгласно гръцките корени 

на думите, но разбира се, на английски бихме казали, че иконо- 

графът рисува икона, защото така е правилно на английски. На 

съвременен език е правилно да се каже „иконограф“, защото ду- 

мата отдавна е възприета, така както има много думи с гръцки 

и латински произход в английския език. Фотографът не „рисува 
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светлина“, казано на английски. Той фотографира, или „прави 

снимка“ („takes a photo/picture“). Иконограф просто е англий- 

ски синоним с гръцки корен на „художник на икони“. Но „пиша“ 

на английски не е синоним на „рисувам“
41

. Цитираният текст е 

ясен пример за несъвпадение на граматическите конструкции, а 

те от своя страна отразяват несъвпадение в начина на мислене. 

Начинът на мислене в случая е превеждане на цяла група думи, 

съответстваща на православния изказ. Авторът добавя още: „Аз 

станах нещо като специалист по „четене“ („reading“) на руски 

икони – това е тълкуване, разяснение за обикновения човек, за 

музеите и за колекционерите“
42

. Отговорът на този въпрос е мно-  

го повече от коментар върху техниките за изобразяване. Разби- 

рането за литургичното изкуство остава вътрешноправославен 

въпрос. За тези дълбоки разлики, но в музикалния език, говори 

В. Медушевски: „Нека да съпоставим знаменния разпев със син-  

хронизиращия му протестантски хорал. Какъв невъобразим ци- 

вилизационен контраст! Цялата стилистика на знаменния разпев  

изявява духовния живот в свободата на Божествената любов!“
43

.  

Свободното тълкуване на Свещеното Писание (sola scriptura) и 

пренебрегването на светоотеческата  литература, респективно на 

монашеството, поставя огромно препятствие между протестант- 

ското религиозно изкуство и православното литургично изку- 

ство. Ето защо, дълбоко вплетените барокови характеристики в 

църковния живот на Русия са само онази възможност да се види 

какво не е православното разбиране, без да се влага негативен 

смисъл. Употребява се едно знание като фундамент за получава- 

не на друго знание. Както обратната перспектива е напълно не- 

разбираема без линейната, по същия начин значимостта на осмо- 
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гласието се доизяснява чрез сравнението с концерта в контекста 

на литургията от XVIII век. Разбирането за музикална метафора 

също се оформя чрез сравнение с теорията на афекта. 

Сравнението със западната теория е метод, който последо- 

вателно се следва от авторите, специалисти в областта на право- 

славното изкуство. За Св. Тутеков „Православната иконография 

не е „религиозно“ изкуство, т.е. опит на религиозния човек да се 

изрази чрез художествени средства, а богословско изкуство, кое- 

то съобщава и изразява богословската истина, съборния живот 

и етос на Църквата, в органична връзка с догматите, духовния 

живот и литургичния опит“
44

. Тъй като паралелите със западното 

изкуство внасят отрицателно сравнение, налага се да предложим 

и дефиниция, отразяваща същността на православното изкуство 

в утвърдителен, положителен план: „Православното църковно 

изкуство, в този смисъл, е видимо изражение на догмата на Пре- 

ображението и това преображение се разбира и се предава като 

определена обективна реалност в съответствие с православното 

учение: показва се не отвлечено разбиране, а църковна истина“
45

. 

 
 
 
 
 
 
 

Тутеков, Свилен. За църковно-литургичните основи на православната 
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Трета глава. 

МЕТАФОРАТА 

ОБРАТНА ПЕРСПЕКТИВА 

3.1. Иносказателният език в контекста на 

изследването 

Иносказанието е основен похват в богословските текстове. 

Най-честа е употребата на по-тясното понятие символ, но въпреки 

ключовото му значение, не присъства в специализираните право- 

славни речници. Вероятно причината е в невъзможността да се све- 

де до дефиниция разрасналото се значение. Ще направим опит да  

поставим определени рамки, в които да се движи настоящият текст. 

Понятието „обективация“, използвано от Н. Бердяев, в из- 

вестен смисъл „битовизира“, „приземява“ символа: „Религия- 

та има преди всичко екзистенциален характер, тя е вкоренена в 

духа, тя има съприкосновение с първореалностите. Но религията 

се подлага на обективация и в тази обективация са дадени вече 

не първореалности, а символи“
46

. Н. Бердяев представя тезата  

находчиво и в обратен ред: „Сакрализацията винаги е символи- 

зация. Свещеното в този свят не е свещена реалност, а символи- 

зация на свещената реалност“
47

. Символът отново остава без то- 

чен обект-аналог. Н. Бердяев поставя в центъра двойствеността, 

непреводимостта на понятието символ.  

П. Флоренски отбелязва същите закономерности: „Дейст- 

вителността се описва със символи и образи. Но символът би 

престанал да бъде символ и би станал в нашето съзнание прос- 

 
Бердяев, Николай. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности. 
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та и самостоятелна реалност, по никакъв начин несвързана със 

символизираното, описанието на действителността на предмета 

би съдържало само нея самата (действителността): наред с това, 

описанието е необходимо да има предвид и символичния харак- 

тер на самите символи, т.е. с особено усилие трябва да се държи 

през цялото време и при символа, и при символизируемото. Оп- 

исанието трябва да бъде двойствено. (...) Всеки символ и всеки 

образ от висш порядък може да бъде заменен с неговото описа- 

ние, чрез образи и символи от по-нисш порядък, включително до 

първично описание-словосъчетание. Във всяка наука няма нищо, 

което решително да се окаже сложно и тайнствено, което не би 

могло да се каже със същата степен на точност, макар и не със 

същото удобство и краткост, както в словесната реч“
48

. Симво-  

лът е непряк път към познание, а знакът – неговото материализи- 

рано съответствие, което, напълно реално, без загуба в смисъла, 

може да бъде заменено. С други думи, възможно е прехвърляне 

на символа върху друг знак. И при Н. Бердяев, и при П. Фло- 

ренски двойката символ-образ е представена като процес, като 

непрестанно движение на ума. И при двамата автори всъщност 

символът се покрива смислово с метафората.  

Ще направим опит да изясним принципите на въпросното 

прехвърляне. В чисто прагматичната замяна се крие запазване 

на основното значение. Например в превода на китайски език на 

хлеб наш насущний става замяна – хлеб се превежда като ориз. 

Нагледен пример по нашите географски ширини е замяната на 

палмовите клонки с върбови клонки. На езика на ескимосите Аг- 

нец Божи, аналогично, се заменя с тюленче. Това прехвърляне 

на символа в нов знак улеснява възприятието, то следва Духа, а 

не буквата на превода.  

 
Флоренский, Павел. Наука как символическое описание. Правда, 1990,  

Т. 2, сс. 109-124. http://philosophy.ru/library/floren/floren_1.html . Прегледан 

12.01.2015.  
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Понякога обаче са нужни много по-сложни смислови кон- 

струкции при превода на православния догмат. Съществуват  

понятия, ключови за християнството, без директен превод в ня- 

кои езици. В китайския език напимер липсва понятие за лич- 

ност, а това изисква много по-висока мисловност и при прево- 

да, и при правилното схващане на „непознатия“ смисъл. Това 

вече е по-широко тълкуване на дефиницията за символ, която 

изисква именно метафорично осмисляне. „Опитай се да убедиш 

китаеца в догмата на Триединството само въз основа на Стария 

Завет! Не съм сигурен дори ще можеш ли да му обясниш кога 

става дума за Ипостасното Слово и Дух и кога просто за дей- 

ностите на Отца“
49

.  

Иносказанието, като емблематичен богословски похват, 

обигран във времето, изработва сложна йерархична система, 

която, вижда се, непрекъснато се осъвременява и допълва. Сим- 

воликата свързва отделните символи в обща система на изразя- 

ване. Речниците на символите, както е известно, са бързопреход- 

ни поради непрестанното нарастване на използваните символи. 

Православието обаче разчита на дълговечните послания, затова 

професионалният изказ разчита на основни символи. Ето защо, 

иконографският метод обратна перспектива се оказва самодос- 

татъчен символ – той отразява цялата същност на християнството 

– Преображението. Известно е, че първата икона, която изписва 

всеки иконограф, е иконата на Преображение. „Така Христос ще 

донесе в душата му светлината на славата Си, както е направил 

и с апостолите“
50

. Определена живописна техника става знак на  

Царството Божие. Символи на Преображението са белият цвят, 

светоносният фон и нимбът. Но ако белият цвят и светоносният 

 
Флоренски, Павел. Стълб..., с. 116. 

Русяу, Даниел. Иконата на Преображение. 06.08.2009.  

http://www.pravoslavie.bg/Икона/Иконата -на-Преображение/#.U3- 

aS3ZWHFw. Прегледан 11.08.2014.  
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фон не са задължителни атрибути, то нимбът е постоянен еле- 

мент във всяка икона. Така обобщеният знак на светостта е имен- 

но този кръг. Същият кръгов „от-образ“ или отпечатък виждаме 

като привнесен в музикален контекст: „Така осмогласието с не- 

говото кръгообръщение на мелодическите структури прави чо- 

века ангелоподобен, а богослужебното пеене – ангелско не по 

принципа на външното сходство, а по принципа на вътрешното 

структурно подобие“
51

. Пренасяне на символа води до пренася- 

не на цяла терминологична група – вече говорим за метафорич- 

ност. Песнопенията изтъкват като основен символ едногласно- 

то пеене, символ на ангелското пеене, а осмогласната система 

отобразява Осмия ден. Паралелно се употребява думата кръг 

като символ, което е пространствена представа. По този начин 

лесно става терминологично прехвърляне – метафора: „Някои 

термини, приемани като специфично „иконни“ (като например 

обратната перспектива), леко прилягат в анализа на поетиката на 

художествения  текст“
52

.  

Важността на метафората за научното изразяване се опре- 

деля от нейните три основни функции: „1. Естетическа – тази 

функция се състои в това, да украси речта, да я направи по-ярка 

и изразителна (цит. по Цицерон, За оратора, 106-43 пр. н.е.). (...) 

2. Аксиологична – функция, която придава оценка на предмета. 

Така, с помощта на метафората може да се предаде личното от- 

ношение към предмета, при това понякога много емоционално. 

(...) 3. Номинативна функция – предметите, които нямат първо- 

Мартынов, Владимир. О трех принципах организации звукового мате- 

риала. – В: Владимир Мартынов. Игра, пение и молитва в истории русской  

богослужебно-певческой системы. Москва: Филология, 1997.  

http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.mart2_3 . Прегледан  

20.08.2014.  

Лепахин, Валерий. Иконология и иконичность. http://www.tjaarkemaas-arts.   

net/Assisi%20materials/FA91C093-AC72-45D7-9EF3-2EB67236DF6F.html. 

Прегледан 30.08.2014.  
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начално собствени имена, присвояват някакви собствени назва- 

ния“
53

. Естетическата функция има особен смисъл при изследване  

на художествен обект. Аксиологичната функция в музикална- 

та метафора присъства също осезаемо – става онова терминоло-  

гично свързване в литургичния синтез, което прави разбираема 

значимостта на конкретната техника. Номинативната функция е 

също толкова разпознаваема поради факта, че в музикалната те- 

ория действително няма изработен музикален символ на Преоб- 

ражението в контекста на многогласието. Неведнъж наблюдаваме 

закъсняване на музикалната проява на дадено явление в изкуство- 

то. Затова музиката не изработва термините, но ги приема лесно, 

това го прави най-метафорично от всички изкуства, то озвучава 

вече определени изградени представи. Ще използваме метафората 

като метод за разкриване на църковномузикалния тайнопис. Така 

се връщаме отново към естетическата функция – научният метод и 

обектът са обединени чрез стилистиката на епохата.  

Литургичното изкуство се стреми към всецяло опознаване на 

живота на Църквата. От това произлиза съединяването отново, 

съграждането на единни представи и единен професионален из- 

каз, от който се ползват богослови, иконографи, музикални те- 

оретици. В този контекст въведената метафора обратна перс- 

пектива носи следните характеристики: 1) кръгово пренасяне на 

символа от един обект в друг – като вътрешноцърковен паралел; 

2) отрицателно сравнение – като паралел със западната теория. 

В кръговата метафора общият смисъл се явява опора – в нея мо- 

гат да се открият прилики, даващи позитивно, катафатическо 

познание. Паралелът със западната теория дава отговор на въ- 

проса какво не е православната музика, т.е. дава апофатическо 

познание.  

 
Метафора. Примеры. Функции употребления метафоры в языке. http:// 

ledyclass.ru/?p=556Метафора . Примеры. Функции употребления метафоры в 

языке. Прегледан 23.08.2014.  
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3.2. Обратната перспектива като богословска 

метафора 

Обратната перспектива като богословска метафора отразя- 

ва същността на църковния живот – обратен на светския. Мно- 

гобройните характеристики, описани от дякон А. Кураев (бивш 

професор в Троице-Сергиевата лавра) показват метафората вече 

като трайно формиран термин в богословието. „Откъде човекът 

и светът могат да бъдат видяни точно така? Тази отправна гледна 

точка, тази перспектива е християнската Традиция. (...) Първа- 

та от изконните „необичайности“ е обратната перспектива. Тя 

се създава не само от раздалечаващите се в далечината линии и 

очертания на зданията и предметите, но и от цветовете. В пси- 

хологията има едно известно правило, според което по-бързо 

се забелязват ярките, биещи на очи цветове, докато тъмните са 

по-слабо активни в процеса на възприятие. Тази разлика в ин- 

тензивността и пълнотата на възприятието създава ефект, при 

който по-ярките предмети се възприемат като по-близкостоящи, 

а по-приглушените – като по-отдалечени (тъмната гора в далечи- 

ната). Живописецът използва този ефект, когато предава задния 

план в по-сдържани тонове, тъмноват, замъглен, приглушен от 

разстоянието, а предметите, които трябва да се възприемат като 

близкостоящи, рисува в по-ярки тонове. В иконите тази цвето- 

ва перспектива е обърната: „фонът“ е максимално ярък и свет- 

лоносен, а одеждите на хората, които стоят на преден план са, 

напротив, тъмни и ненабиващи се в очи в сравнение с него. В 

резултат активната светлоносност на „фона“ го лишава от функ- 

циите на заден план и ги пренася напред: светлината на „фона“ 

изпълва всичко със себе си и самата тя става главно съдържание 

на иконата
54

“. Това изсветляване, за което говори дякон Андрей 

Кураев, е символизираното Преображение.  

Кураев, дякон Андрей. Иконата и монасите. http://www.nesusvet.narod.ru/  

ico/books/kuraev3_bul.htm. Прегледан 22.08.2014.  
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От иконографския сюжет, отразяващ евангелския живот, ста- 

ва връщане отново към богословското значение. Метафората се 

пренася кръгово – добавя се ново име (обратна перспектива), 

нова художественост, новата научна осъзнатост в съвременния 

изказ. Авторът изрежда характеристики, към които ще добавим 

номерация, с цел по-ясно дефиниране на значенията: 1) „Цяла- 

та евангелска етика е свят на обратната перспектива. Смисълът  

на блаженствата („блажени бедните, плачещите, гладните и жад- 

ните, изгонените...“) се свежда до утвърждаването, че блажен е 

този, който в един или друг смисъл е нещастен. (...) 2) Иконата 

е монашеско изкуство. (...) 3) Тук действително скалата на цен- 

ностите е друга. (...) 4) Онова, което е наблизо и онова, което е 

вътре, могат да се видят само в обратна перспектива: „Аз обър- 

нах очите си към душата (...)“. Но ако Хамлет след своето „об- 

ръщане“ намира там само „гъсти петна чернота“, то Августин 

Блажени, вижда нещо повече: „ако аз само видех себе си, щях да 

видя Теб“. Това преживяване на близостта на Бога до хората и 

на хората един към друг в Бога иконата показва в близката „об- 

ратна“ перспектива“. (...) 5) Обикновената перспектива в живота  

и в живописта е егоцентрична. (...) Обратната перспектива дава 

друга отправна точка, изнася центъра извън мен: дадено нещо не 

е значимо, защото е част от моя свят, от моя хоризонт, от моето 

полезрение; напротив, аз съм значим, само защото съм част от 

нещо по-голямо от мен самия. (...) 6) В иконата, както и в текста  

на Библията, перспективата и динамиката са обратни в сравнение 

с художествения текст – не ние влизаме в нея, а тя в нас. Текстът 

на иконата и Библията е толкова реален, толкова самостоятелен, 

че не се нуждае от съживяване чрез нашето влизане в него, а, 

напротив, сам иска да влезе в нашия живот, за да го оживи. Чрез 

действието на обратната перспектива иконата влиза в такова от- 

ношение с нашия живот, както и Евангелието“
55

.  

Пак там. 
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Може да се добави още едно значение: 7) „Бъдете като деца- 

та“. Обратната перспектива като че ли най-ясно отразява стре- 

меж да се достигне до детската чистота. Метафората е удобна и 

с това, че лесно се свързват техниката на иконата с детската ри- 

сунка: „рисунките на децата, по отношение на перспективността 

и именно на обратната перспектива, живо напомнят рисунки от 

Средновековието, въпреки старанието на педагозите да внушат 

на децата правилата на линейната перспектива; и само със загу- 

бата на непосредственото отношение към света децата изгубват 

обратната перспектива и се подчиняват на наложената им схема. 

Така, независимо едно от друго, постъпват всички деца. И значи, 

това не е проста случайност и не е произволна измислица, нещо 

византийско в тях, а метод за изобразяване, произтичащ от ха- 

рактера на възприемчивия синтез на света. Така както детското 

мислене не е слабо мислене, а особен тип мислене, при това то 

може да има различни степени на съвършенство, включително 

до гениалност и даже преимуществено е сродно с гениалността. 

Следва да признаем, че и обратната перспектива в изображение 

на света съвсем не е просто несполучлива, неразбираема, недо- 

научена линейна перспектива, а своеобразно схващане на света, 

с което трябва да се съобразяваме като със зрял и самостоятелен 

начин на изобразяване. Може и да не се харесва, да се възприе- 

ма враждебно, но във всички случаи не бива да се говори за този 

прийом със съболезнование или с покровителствено  снизхожде- 

ние“
56

. Може да се намери аналог на този цитат и в музикален кон- 

текст: „В детството представите за височината на звука нерядко 

са противоположни на тези, отразени в музикалнотеоретичната 

терминология: високите звуци се определят като „малки“ и, сле- 

дователно, – „ниски“ и обратно, ниските звуци се определят като 

„големи“, „дебели“, „високи“. В определен стадий от развитието 

тези представи се „преобръщат на 180 градуса“, при това сти- 

Флоренский, Павел. Обратная... 
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мулиращото влияние на музикалната теория и свързаните с нея 

начини на обучение тук са очевидни“
57

. Разбирането по детски, 

превръщането на възрастен в дете е онзи лесен път за онагледя- 

ване на този обратен мисловен процес, наречен метаноя, покая- 

ние. Разликата се състои в това, че детската природа е чистота по 

определение, а покаянието е съзнателен избор. 

3.3. Обратната перспектива като музикална 

метафора 

Обратната перспектива като музикална метафора има дълбо- 

ко основание и предистория. За да се разбере нейното значение, 

нужно е да се погледне първо към общата логика на църковному- 

зикалния метафоричен език, указан в древноруските източници. 

В православен контекст песнопенията нямат за цел да „рисуват“ 

религиозни сюжети, с което коренно се дистанцират от формира- 

ното на Запад word painting. В това са категорични православни- 

те автори. Във връзка с изясняване съдържанието на иконата П. 

Евдокимов отбелязва: „Науката коренно е променила нашия кос- 

мичен пейзаж. Очевидно е също така, че повече не можем да из- 

ползваме пространствени образи по наивен начин: небето – там 

горе, адът – долу, а ангелите свирят на музикални инструмен- 

ти“
58

. Така, както иконата няма за цел да предизвиква фантазии,  

песнопенията също нямат за цел да провокират фантазии. Пра-  

вославното овеществяване подтиква към молитвено състояние, 

защото „царството Божие вътре във вас е“(Лук. 17:20-21).  

Вл. Мартинов изявява ясна позиция по въпроса за очевидно- 

то разминаване при употребата на музикалната метафора в срав- 

нение със западния свят. Ще си позволим един обширен цитат, 

описващ древноруската музикална практика, коренно различна 

от бароковата сюжетност. Нещо повече, певческото изкуство 

 
Назайкинский,  Евгений. О психологии..., сс. 106-107. 

Евдокимов, Павел. Изкуството..., с. 105. 
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има противоположна цел – това е борбата с помислите: „Двойно- 

то значение на крюковите знамена се разкрива в специални учеб- 

ни пособия – певчески азбуки от XVI-XVII век. Интересуващите 

ни азбуки, или „азбуки на тълкованието“, съдържат в себе си 

графически начертания на крюковите знамена, техните назва- 

ния, а също и разяснение на това, което конкретно означават. (...) 

Има цяла поредица азбуки, където на тези крюкови знамена се 

приписват значения на определени състояния на съзнанието или 

определени психически качества“
59

. С известно разместване на 

текста, с цел да избегнем някои повторения, представяме обща- 

та концепция на монашеското молитвено пеене: „Всичко, казано 

по-горе в текста, както и текстовете на певческите азбуки, но- 

сят не отвлечен умозрителен характер, а ярко изразен действен 

характер. (...) Крюковото знаме, наречено „параклит“, стоящо 

в началото на всяко песнопение, има ярко изразителна функ- 

ция на „заглавно знаме“. Съгласно азбуката, обозначава също 

и „послание Святого Духа на апостолов“. Това означава, че 

пристъпвайки към пеене или започвайки ново песнопение, все- 

ки певец, като види заглавния „параклит“, трябва да си спом- 

ни за снизхождението на Светия Дух над апостолите в деня на 

Петдесетница и молитвено да призове силата на Светия Дух в 

предстоящия процес на пеене. В по-широк смисъл „параклит“ 

може да се разглежда като някакъв мнемонически знак. Както на- 

пример „Царю Небесный“ е молитва, която се чете преди всяко 

начинание. В по-тесен смисъл „параклит“ може да се разглежда 

като духовно „дихание“. (...) Например крюковото знаме, наре- 

чено „стопица с очком“, обозначава, от една страна, низходя- 

що движение на два звука, а от друга страна, – „сокрушение 

Мартынов, Владимир. О двойной значении крюковой нотации. – В: 

Владимир Мартынов. Игра, пение и молитва в истории русской богослужебно- 

певческой системы. Москва: Филология, 1997.  

http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.mart1_1 . Прегледан 

21.08. 2014.  
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сердечное и воздыхание непрестанное к Богу о своих гре- 

хах“. Но само придвижването в два звука на гласа надолу в ни- 

какъв случай не трябва да се смята за знак или символ на съз- 

нанието, намиращо се в състоянието „сокрушения сердечного 

и воздыхания непрестанного к Богу о своих грехах“. Нещо 

повече, тук не трябва да се прокарва никакъв паралел с теорията 

на афекта и да се мисли, че движението на гласа два звука надо- 

лу предизвиква в съзнанието състояне на сърдечно съкрушение. 

Низходящото движение на гласа и състоянието на съкрушение 

са независими едно от друго паралелно съществуващи явления, 

свързани само с това, че в певческите азбуки те се обозначават 

с един и същ знак – „стопица с очком“. (...) Реална връзка меж- 

ду движението на гласа и състоянието на зъсъзнанието може да 

бъде намерена само тогава, когато преминем от разглеждане на 

отделно взетите знамена към разглеждане на последователности 

от знамена. (...) Така, знамето, наречено „крюк“, обозначава 

„крепкое ума блюдение от зол“; знамето, наречено „змейца“ 

обозначава „избежание земной славы и суеты мира сего“; 

знамето, наречено „палка“, обозначава „послушание Бога 

ради безответное, и без прекословия, и без роптания“. По-  

добно значение се приписва и на останалите крюкови знамена. 

Смисълът на всички тези значения се свежда в крайна сметка до 

това, че в православната аскетика това се определя като „борба 

с помислите“. „Крепкое блюдение ума от зол“, „избегание 

славы мира сего“, „безропотное послушание“ и други указа- 

ния, обозначени с крюковите знамена, имат крайната цел да пре-  

образуват сложната и множествена структура на съзнанието в 

структура еднообразна и проста. Състоянието на игра, обуслове- 

но от множествеността на помислите, трябва да се замени с мо- 

литвено състояние, обезпечено от еднообразното повторение на 

думите: „Господи, Иисусе Христе, Сине Божи, помилуй мя, 

грешнаго!“. (...) По-нататък ще наричаме това единен молитвен 
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континуум . В този единен молитвен континуум можем да разчле- 

ним две нива: ниво на вътрешния молитвен континуум, породен 

от движението на ума, и ниво на мелодическия молитвен конти- 

нуум, породен от движението на гласа. Понятието мелодически 

молитвен континуум включва в себе си цялата сума от мелодии, 

предназначена за разпяване на текста на богослужебния годишен 

кръг“
60

. Бароковото разбиране за синтез на сетивата коренно се 

отличава от православното поради простата причина, че мона- 

шеството и иконата изобщо са игнорирани. Това е само първата, 

очевидна и най-семпла разлика. Втората е много по-съществена 

– бароковата теория на афекта се разминава тотално с описания 

от Вл. Мартинов молитвен континуум. В православното разби- 

ране афектът не е благодатно състояние. 

Да пристъпим към конкретната цел – изясняването на музи- 

калната метафора обратна перспектива. Ще използваме всички 

направени паралели и ще се опитаме да ги „сглобим“ в цялостна 

концепция. Многобройни са източниците, съдържащи обобщен 

израз на древноруската святост – строчното пеене и древнору- 

ската икона. „Какви събития съпътстват появата на строчното 

пеене и обезпечават неговото съществуване? Това са система- 

тичната канонизация на руските светии, събиране и прославяне 

на руските светини, способстващи за осъзнаването на светост- 

та на Руската земя, появата на исторически сборници, обхва- 

щащи всемирната история и даващи й православно осмисляне, 

съставянето на окончателната редакция на „Домостроителство- 

то“, свидетелстващо за проникването на църковното съзнание и 

в най-малките пори на бита, завоюването на Казанското и Ас- 

траханското ханства, явяващи се не толкова географски, тери- 

ториални завоевания, колкото духовни завоевания. Всички тези 

явления могат да се квалифицират като някакво грандиозно въ- 

църковяване на света, като обожение на космоса, като победно 

Пак там. 
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влизане на Църквата в света. Именно такова победоносно шест-  

вие на Църквата е изобразено на иконата от Макариевската шко- 

ла от средата на XVI век „Войнстваща Църква“ („Церковь Воин- 

ствующая“). Някои изследователи вече направиха паралел между 

трислойната, поясна структура на тази икона и многогогласната 

структура на строчното пеене. И действително, паралелът между 

тези явления е очевиден. И изобщо, „Войнстваща Църква“ може 

да се разглежда като схема, илюстрация и идея на строчното пее- 

не, като своеобразен ключ, даващ достъп до неговото разбиране; 

само да се вгледате в този мощен триярусен поток и можете да се 

научите да слушате цялото своеобразие и цялото великолепие на 

този забравен род пеене“
61

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №5, Войнстваща църква, Макариевска школа, 

средата на XVI век
62  

 

В друг източник музикалният символ на Преображение- 

то е представен като антиномична връзка, изразена в съвместно- 

то съжителство между многогласно и едногласно пеене: „Това 

 
Мартынов, Владимир. Строчное пение. – В: Владимир Мартынов. История 

богослужебного пения: Учебное пособие. Москва: РИО Федеральных  

архивов, Русские огни, 1994. http://krotov.info/libr_min/13_m/ar/tynov_v_001. 

htm. Прегледан 21.08.2014.  

62  

 

47

61  

http://mmedia.nsu.ru/culture/DATA/obj4742/BIG_VIEW_2.htm 



(древноруското многогласие – б.м.) е особен „чин“ тържестве- 

но богослужебно пеене, предназначението на което се състои 

в привеждане на душата на човека в „състояние на духовно 

празнуване“. По мнението на един от съвременните познавачи 

на руското църковно пеене, този „чин“ носи в себе си идеята 

за въплъщение на някакво непостижимо, озаряващо църковно 

творчество на „Таворската светлина“
63

. За Вл. Мартинов обаче 

едногласието остава абсолютен символ: „Ангелите стоят много 

по-близо от хората до Бог. Затова ангелската природа е зна- 

чително по-проста и единна, в сравнение с природата на чове- 

ка. Ангелското пеене представлява прост и единен акт, прак- 

тически невъобразим в сложния и множествен човешки свят. 

Опитът да се възпроизведе ангелското пеене в условията на чо- 

вешкия свят неизбежно води до раздробяване и усложняване на 

неговата изначална простота“
64

. Монодията се разклонява пора- 

ди изобилието – това е възможно най-приемливото обяснение за 

въвеждане на многогласие. 

Да разграничим музикалното разбиране за безтелесност  

и телесност, свързано съответно със „земната“ и „небесната“ 

пространственост. „Ако едногласието извиква в нашето съзна- 

ние усещане за времева продължителност, то едновременното 

звучене на два звука или два гласа неизбежно извиква прос- 

транствени представи, а значи и телесни асоциации, в резултат 

на което всяко многогласие винаги ще произвежда впечатление 

за телесност и материалност, в същото време, както и едногла- 

Как пелось в русской церкви Трисвятое. – В: Трисвятое. Сост. Ю. Евдо-  

кимова, А. Конотоп, Н. Кореньков. Москва: Православное пение, 1997.  

http : / /www.canto . ru/ index.php? menu=publ ic&id=med ieval . t r isagion2 . 

Прегледан 29.08.2014.  
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сието, или монодията, ще извиква усещане за безтелесност. От- 

тук следва изводът, че едногласието, като нещо асоцииращо се с 

безтелесното, повече подхожда на образа на ангелското пеене 

и че многогласието разрушава образа на ангелското пеене. (...) 

Ако духът е потиснат от материята, както става на Запад през 

XII-XIII век, то този процес може да има само отрицателен знак, 

но ако се одухотвори материята, ако се обожи света, както ста- 

ва в Русия през XV-XVI век, то, разбира се, такъв процес не 

може да не се разглежда като процес с положителен знак“
65

. Не в 

духа на полемиката се разбира този цитат, а като по-пълноценно 

осъзнаване на антиномията едногласие-многогласие. Намираме 

потвърждение в думите на П. Евдокимов: „Сетивният свят има 

„език“ (Бит. 2:19) и той може да бъде ясно разчетен от духа. Сле- 

дователно библейското понятие за сетивния и материалния свят 

напълно изключва идеята за антидуховна материя. Библията ни 

освобождава от всеки комплекс за вина по отношение на мате- 

рията и сетивата. Произходът на грехопадението е в ангелския 

свят на чистите духове; следователно злото не идва от матери- 

ята. Именно духът е онзи, който е осквернил материята, като я 

е превърнал в идол. Плътският грях по своята същност е грях 

на духа срещу плътта“
66

. Спекулациите относно каноничността 

на многогласното пеене се разсейват от многобройните цитати 

в този дух. Руското литургично изкуство пресъздава цялостната  

църковна атмосфера. Творчеството не се противопоставя на пра- 

вилата, а тълкува и следва осмислени принципи. 

Древноруското многогласие често се сравнява с камбанния 

звън и по-конкретно – с празничния тризвон. Паралелът има ис- 

тинско основание като вид полифонична техника, която ще бъде 

коментирана подробно (вж. Седма глава): „Особеният, напъл- 

нен с обертонове вертикал напомня камбанен звън, това прида- 

Мартынов, Владимир. Строчное... 

Евдокимов, Павел. Изкуството..., с. 117. 
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ва онзи неповторим характер, който рязко отделя руското мно- 

гогласно мислене от всички останали съществуващи концепции 

за многогласие“
67

. Аналогиите с иконата и с камбанния звън не 

носят противоречие. Това отново е пример за кръгова употреба 

на метафората. „Строчното пеене уникално озвучава древнору- 

ското ладомелодическо възприятие на света. Видовете съзвучия, 

заключителни и проходящи, очевидно са възприемани като по- 

лезни и приятни за слуха от нашите благочестиви предци. На нас, 

жертвите на осквернението и подмяната, това ни звучи като „му- 

зикална цапаница“. (И обратната перспектива в православните 

икони повърхностно и невежо се възприема като безискусност 

на иконописците.) Ако не се слуша и не се обича този древнору- 

ски ладомелодичен „дух“, не е възможно да се чуе и пее съвре- 

менното му знаменно пеене. А затова, за гладните и жадните за 

богослужебно-певческа правда е нужен подвиг на приобщаване 

към истинското църковно Предание, което има силата да възпи- 

тава не само певчески вкус, но и да способства за съхраняване на 

християнския  мироглед и обожение“
68

.  

В друг източник е потърсен аналог между разположението 

на иконите и разположението на отделните гласове: „Руското 

църковно многогласие е изключително своеобразно, с необичай- 

на красота, наситеност, дълбок смисъл и одухотвореност. Често 

го сравняват с древноруските икони и това сравнение действител- 

но е най-уместно. Многоярусните древноруски фрески и икони, 

на които могат да бъдат изобразени едновременно няколко прос- 

транствени, времеви и „сюжетни“ пласта, свързани в единство- 

то на висшия смисъл, могат да се съпоставят. На самостоятел- 

ния ярус съответства отделен мелодически глас, отделна линия в 

строчното многогласие. Такива яруси в иконата, разположени по 

 
Мартынов, Владимир. Строчное... 

Предисловие к троестрочию. http://www.wertograd.chat.ru/PredislStr.htm. 
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вертикал, могат да бъдат два или три. Аналогично, многогласие- 

то е предимно дву- и тригласно“
69

.  

В следващия цитат виждаме пренасяне на целия синтез на 

богослужението в многогласната фактура: „Православното ру- 

ско богослужение съдържа в себе си не малко примери на подоб- 

на множественост. Например многоетажните руски иконостаси 

и фрески несъмнено имат действителна връзка с многоредовата 

характеристика „низ“, путь“, „верх“ (понякога и „демество“) на 

строчното пеене. Ограничената (барелефно-орелефна) скулп- 

турност на лятите икони и скъпоценни богослужебни кръстове 

също са сродни с певческата строчна многоизмерност. Могат 

да се споменат и сега отсъстващите раннохристиянски битови и 

литургични общности, изразяващи се в условно, вътрешно раз- 

цепено богослужебно единство, а именно, в раздробяване на 

храмовото пространство (олтар, амвон, храм, притвор) и съот- 

ветстващото му многогласие в молитвословието (когато епис- 

коп, свещеник, дякон и четец често произнасят различен текст). 

Упоритото неприемане на строчното пеене очевидно повлича и 

отрицание и на гореспоменатото литургично „многострочие“, 

включващо обков на иконата, камбанен звън и т.н. Ранното ру- 

ско многогласие по никакъв начин не противоречи на общия 

порядък на литургичната многоизмерност при вътрешна еди- 

ноподчиненост (йерархичност) и единосъщност. Създадено в 

контекста на евангелското единство, строчното пеене е на гра- 

ницата на църковния канон, но не безчинства: „та единодуш- 

но и с едни уста да славите Бога и Отца на Господа нашего 

Иисуса Христа“ (Римл. 15:6). Затова безусловното изтръгване  

на строчното пеене като неуставно разкрива отсъствие на же- 

Русское церковное многоголосие. – В: Ектения. Сост. Ю. Евдокимова, А.  

Конотоп, Н. Кореньков.Москва: Композитор.  

http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.ektenie3 . Прегледан 

22.08.2014.  
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лание и способност да се види литургичният живот цялостно и 

съвкупно“
70

.  

Многобройни са цитатите, чрез които можем да се убедим в 

необходимостта от поставяне на многогласното строчно пеене 

в контекста на древноруския литургичен живот. Можем да съ- 

берем направените свободни паралели между многогласието 

и: 1) конкретния иконографски сюжет „Войнстваща църква“; 

2) Таворската светлина (символ на Преображението); 3) обо- 

жената материя; 4) камбанния звън; 5) целия иконостас; 6) 

общоцърковната атмосфера.  

Потвърждава се идеята за обобщения характер в употреба- 

та на метафората обратна перспектива. Научната метафора 

се употребява като продължение на евангелската стилистика. В 

следващите глави ще продължим да следим употребата на мета- 

фората, но вече насочена към техниките, скрити в песнопенията. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предисловие... 
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Четвърта глава. 

ОТ СИМВОЛИ КЪМ РЕАЛНОСТИ. 

ПРОСТРАНСТВЕНИ ПРЕДСТАВИ 

В МУЗИКАЛНИЯ ЕЗИК 

4.1. Църковномузикален тайнопис 

Заглавието на тази глава – „от символи към реалности“ е 

стремеж да се следва стилистиката на цитираните авторитетни и 

ключови автори за това изследване. Формулировка е на Н. Бер- 

дяев
71

, един от представителите на т. нар. руски философско-ре- 

лигиозен ренесанс, към който принадлежи и П. Флоренски. Тази 

глава дава началото на втория етап от изследването. След като 

бяха намерени общи примери на метафоричното обвързване об- 

ратна перспектива, идва ред на прехвърляне върху конкретните 

музикални решения. Основната задача е да се вникне в скрития 

смисъл на сакралния език, който ще наречем в настоящата разра- 

ботка църковномузикален тайнопис. Ще търсим онези „скрити“ 

техники, които носят значение на символ. Ще проследим въпроса 

в по-широки рамки, за да имаме общ поглед върху развитието на 

църковномузикалния тайнопис до формирането на съвременната 

метафоричност.  

Какво представлява църковният тайнопис? Отговорът, спо- 

ред П. Флоренски, се крие в антиномията: „Тайните на рели- 

гията не са някакви секретни сведения, които не бива да се раз- 

гласяват, нито условни пароли на съзаклятници, а неизразими, 

неизречени, неописуеми усети, които не могат да бъдат обле- 

чени в думи по друг начин освен под формата на взаимоизключ- 

ващи се твърдения, които са и „да“, и „не“ едновременно. Те са 

„вся паче смисла тайнства“. Ето защо, превръщайки се в цър- 

ковно песнопение, възторгът на душата се облича неизбежно 

Бердяев, Николай. Дух... 
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в обвивката на своеобразна игра на понятия. Цялата църковна 

служба и особено каноните и стихирите преливат от това непрес- 

таннокипящо остроумие на антитетичните съпоставки и антино- 

мичните твърдения“
72

.  

Нашата задача е да установим доколко богословското разби- 

ране за тайнственост се вписва в научноизследователския език. 

Дори в геометрията, където има реално изобразяване, П. Фло- 

ренски вижда необходимост от преосмисляне на утвърдените, 

общоприети дефиниции, отнасящи се до явления, които са на 

пръв поглед еднозначни. Той поставя изобщо под съмнение по- 

нятието „реалност“. Това, което е илюзия за окото, в изкуството 

и науката се възприема като реалност. В тази връзка в науч- 

ния изказ се появява трайното определение „мним“, който носи 

смисъл в теорията на друга реалност, съответстваща на точно 

определена логика, обусловена от дадения контекст, като език 

за посветени, като символ, а не в значението на привиден, неве- 

рен. Във фундаменталния труд на Е. Курт Основи на линеарния 

контрапункт (1917 г.) се употребяват словосъчетания „мнима 

полифония“, „мними гласове“; в геометрията също П. Флорен- 

ски намира скрити реалности, саздава в тази насока труда Мнима 

геометрия (Мнимости в геометрии, 1922 г.). Тази идея е про- 

дължена и в следващите трудове на автора. Законът на илюзията 

и идеята за цялост разкриват същината на творчеството – това 

е идеята на изследването Анализ на пространството и време- 

то в художествено-изобразителните произведения (Анализ 

пространственности и времени в художественно-изобразите- 

льных произведениях, 1924 г.). Основната идея на труда е: „Да се 

даде психофизиологичен анализ на произведението – това значи 

преди всичко да се разкрие законът на илюзията“
73

.  

 
Флоренски, Павел. Стълб..., с. 138. 

Флоренский, Павел. Анализ...  
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Строгият стил е известен повече със своите забрани, откол- 

кото с установените правила – сакралната музика е самото оли- 

цетворение на църковната тайна. Знанието се добива чрез ми- 

словно усилие. В западната музика разплитането на логическата  

задача получава математическо изражение. В православната ло- 

гика обаче не само число, а и създаване на пространствен образ 

е част от „решението“ на загадката. В настоящата разработка ще 

търсим вътрешната логика, отговаряща на древноруското разби- 

ране за църковномузикален  тайнопис и неговите пространствени 

решения, съответстващи на иконата. 

Като отправна точка ще послужи твърдението на В. Лепахин, 

който изравнява по смисъл църковномузикалния тайнопис с 

иконичността: „Заедно с това, музикалната страна на песнопени- 

ята също има иконичен характер. (...) Както се пее в „Херувим- 

ската“, „тайно“, като икона се явяват херувимите. По същия на- 

чин и църковното пеене е икона на небесното, ангелско пеене“
74

.  

Като музикален аналог на този словесен текст (Иже херувими 

тайно образующе...) се явява музикалният тайнопис (мелизма- 

тиката, разпяването, емблематични за „Херувимската“). В руска- 

та терминология се използва общ термин тайнозамкненности. 

В ръкописите паралелно се употребяват термините: „съкровен“, 

„тайносъкровен“, „тайнствен“, „тайнозакрит“, „тайнозатворен“, 

„тайнствено, скрито знаме“, „мъдри редове“ и „възли“
75

. Детайл- 

ното разглеждане на църковномузикалния тайнопис предполага 

 
Лепахин, Валерий. Иконология и иконичность. http://www.tjaarkemaas-arts .   

net/Assisi%20materials/FA91C093-AC72-45D7-9EF3-2EB67236DF6F.html. 

Прегледан 25.08.2014.  

Мусохранов, иерей Григорий. „Тайнозомкненные“ элементы в древнерус- 

ском богослужении: глоссолалии и фиты. – В: Иерей Григорий Мусохранов. 

Образовательное пространство как фактор единения светской и православной 

культуры. Волгоград, 2011. с. 219-227.  

http://svyato-troitskiy.ru/pastor/articles/131/ . Прегледан 25.08.2014.  
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употребата на руските термини глоссолалия, фит, лицо. Виж- 

да се, че тази терминология създава трудности при употребата в 

български текст, тъй като съгласуването по род и число е невъз- 

можно. Обект на нашето изследване е общият принцип, затова 

ще използваме събирателния термин разпев и производните раз- 

пяване и многоразпевност. 

4.2. Формиране на пространствени представи в 

музикалния език. Терминологични сравнения 

Позовавайки се на В. Лепахин и Г. Мусохранов, приемаме 

за даденост поставеното равенство между разпевност и тайн- 

ственост. Следва да проследим понятието разпев в цялата му 

пълнота. Впечатляващ е стесненият обем на терминологията в 

древноруската теория и широката употреба на понятието разпев 

и производни думи със същия корен. Очевидно, става дума за 

скрити детайли в цялостно явление, които текстът ще следи. 

Втората линия, която ще следваме, е разглеждане на терми- 

нологията по въпроса в съвременната медиевистика, както и до- 

пирните точки със западната теория. Ще започнем разглеждане- 

то на въпроса от по-новата терминология, тъй като тя е по-лесно 

разбираема за западнообразования читател. 

4.2.1. Западна теория, византийска и съвременна руска 

медиевистика 

4.2.1.1. Линеарност 

Най-близкото музикално понятие от западната теория, свър- 

зано с пространствеността и съответстващо на православните 

представи – линеарността, изисква коментар не на видимия об- 

раз, изразен чрез нотни знаци, а на невидимия, заключен между 

тези знаци. Самият автор на термина, Е. Курт, макар че изхожда  

от друг контекст, от този на Баховата музика и на западната му- 

зика въобще, се домогва до следната характеристика на мелоди- 

ята: „Основа на мелоса от психологична гледна точка се явява не 
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последователността от тонове (без значение дали се употребява 

в най-простото значение на думата или в смисъл на тонално ор- 

ганизирана логическа връзка), а моментът на преход от един тон 

към друг. Преходът е движение. Само процесът, извършващ се 

между тоновете, усещането за силите, пронизващи тяхната връз- 

ка, е мелодия. Това се забелязва в следното явление: ние възпри- 

емаме мелодичната връзка не като общо впечатление от реда на 

отделните тонове, уловени от слуха, а като вътрешна (скрита) 

връзка на линеарното движение
76

“. Чрез тази своя идея Е. Курт  

става един от най-цитираните автори, а дефинираната от него ли- 

неарност е един вид „преобръщане“ на западната теория. За из- 

следователите в областта на православната музика обаче идеята 

е фундаментална и всеизвестна. В дефиницията за линеарност- 

та можем да разпознаем православното разбиране на термина 

фони, който ще разгледаме по-подробно.  

Какво е разбирането за линеарност в православен контекст? 

Изхождаме отново от основния символ – Осмогласието. То се 

свързва с ангелското пеене, с представата за безтелесност. В 

буквален смисъл обаче става дума за телесния от-образ, за ма- 

териализирания отпечатък на това пеене. Символизираното ан- 

гелско пеене влиза в нашата реалност и, съответно, носи нашите, 

човешки представи за безтелесност. В богословската система от 

взаимнозаменяеми термини попада терминът осмогласие, отъж- 

дествяващ се с ангелското пеене и символизиращ Осмия ден или 

Царството божие. Геометричният аналог е кръгът, оттам – ос- 

новното определение за този вид музикално протичане – кръго- 

во. То, от своя страна, е аналог на безвремието, на вечността. 

„Линейната насоченост на времето започва да се преживява като 

кръгообразно движение. Но от гледна точка на натуралното ли- 

нейно време, кръгообразността на времето се възприема като 

 
Курт, Эрнст. Основы линеарного контрапункта. Москва: Государственное 

музыкальное издательство, 1931, сс. 35-36.  
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спиране на времето или отсъствие на времето като такова. Лип- 

сата на време в нашето съзнание се асоциира с вечността. Мо- 

жем да кажем, че времето в осмогласието престава да бъде на- 

турално време, то се превръща в символично време – или във 

време, символизиращо вечността“
77

.  

4.2.1.2. Фони  

Предлагаме дефиниция за фони: „Фони е термин, с който се 

означава най-малкото, смислово неделимо музикално простран- 

ство, явяващо се градивна единица на системата. Съдържа в себе 

си три нива, които ще наречем „субелементи“: 1) фиксиран баз- 

исен звук, от който ще се оттласне движението (т.е. отправна 

точка за постигане на търсения звук); 2) преодоляване точното 

разстояние, на което търсеният звук отстои от базисния – ще го 

наречем „интервална част“ на фони; 3) постигнат звук, в който 

рефлектират предходните две нива“
78

. Чрез термина „фони“ до- 

биваме представа за византийското разбиране за кръговото му- 

зикално протичане: „принцип на кръговото движение, при който 

две фоне – една възходяща и една низходяща, намиращи се в едно 

и също височинно пространство, противоположните граници на 

което са маркирани от постигнатите звуци, формират безкрайно 

кръгово движение чрез непрестанно преосмисляне на всеки един 

от звуците като първи или трети субелемент на низходящата или 

възходящата фони
79

“.  

 
 

Мартынов, Владимир. О трех принципах организации звукового мате- 

риала. – В: Владимир Мартынов. Игра, пение и молитва в истории русской  

богослужебно-певческой системы. Москва: Филология, 1997.  

http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.mart2_3 . Прегледан  

20.08.2014.  

78  

Пловдив: АСТАРТА, 2009, с. 498.  

Булева, Марияна. Идеята за хармония. Пловдив: АСТАРТА, 2009, с. 500. 
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Принцип на кръговото движение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №6, Фони, схема на Клара Мечкова 

 
Ще използваме фони като предварително знание, въвеждащо 

в терминологията на съвременната руска медиевистика. 

4.2.1.3. Тонема 

Във връзка с изучаването елементите на знаменния разпев 

Б. Карастоянов въвежда термина тонема, частично отговарящ 

на византийския термин фони. Общият корен показва наличие 

на такава връзка. „Тонеми са елементи с определена функция в 

мелодическата вълна, всеки от които е реализиран чрез типични 

мелодически ходове с определена дължина и звуков състав. То- 

немата е определена от мен като най-простата мелодическа еди- 

ница на знаменния разпев. Нейните кампоненти са звуците“
80

. В 

друг текст на Б. Карастоянов четем: „Интонационните ходове 

като постоянни елементи на мелодията, възпроизводими изцяло 

в новите мелодични формули, влизат в качеството си на най-крат- 

ки единици на знаменния разпев. Тези единици, разглеждани от 

Коростоянов,  Божидар. О таблицах мелодических формул знаменного 

распева. Musica antiqua, с. 492., Цит. по: Денис Коротких. Темна вода 

во облацех воздушных. Москва, 2000 http://kliros.ru/igoshev/tonema.htm. 

Прегледан 29.08.2014.  
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нас като единици на диференциално ниво, на което музикалният 

език стъпва само като „система от различни знаци“, се обозна- 

чава с термина тонема“
81

. Терминът влиза трайно в съвремен- 

ната руска медиевистика, но е съпроводен от широка полеми- 

ка сред специалистите в тази област. Значението се доизяснява 

чрез предефиниране от редица автори: „Фундаменталният и 

всеобемащ елемент в древноруската музика е тонемата. По 

определението на Г. Пожидаева, тонема е най-малката интона- 

ционно-ритмическа единица на напева, състояща се от един или 

няколко звука, която в крюковата нотация съответства на един 

знак“
82

. Вл. Мартинов, който изтъква отстоянието като осно-  

вен елемент на тонемата, остава най-неразбран: „В.И. Марти- 

нов под тонема има предвид понятие, обозначаващо не конкре- 

тен звук, а, или преход от едно звуковисочинно ниво на друго, 

или постоянно пребиваване на едно и също ниво. Това опре- 

деление се явява значително опростяване на определението на 

Карастоянов“
83

. Просто става дума за две разновидности на то- 

немата. В единия случай става звуковисочинно преместване, а 

във втория – отново преместване, но върху същия звук. С други 

думи, това е повторение на звука, изреждане на основната част 

от текста на фразата, съответстващо на руския термин стро- 

ка (вж. Пета глава).Това изобщо не изключва възможността за 

 
Карастоянов, Божидар. Тонемы и просодемы знаменного распева. 

 
Мусохранов, иерей Григорий. Диалектический принцип в древнерусской  

музыкальной системе (11-17 вв.). – В: Иерей Григорий Мусохранов. 

Образовательное пространство как фактор единения светской и православной 

культуры. Волгоград, 2009, с. 58-64).  

http://svyato-troitskiy.ru/pastor/articles/130/ . Прегледан 25.08.2014.  
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http://znamen.ru/txt/k/ton-pros.htm . Прегледан 29.08.2014.  

82  

Коротких, Денис.Темна вода во облацех воздушных. Москва, 2000.  

http://kliros.ru/igoshev/tonema.htm. Прегледан 29.08.2014.  
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осъзнаване на звука като такъв. Вл. Мартинов изключва звука 

като самостоятелна единица. 

В руската теория има по-стар термин, съответстващ на тоне- 

ма. Й. Вознесенски употребява просто основа (строчная осно-  

ва). Дефиницията е следната: „Основа наричаме (съгласно със- 

тава на гръцката реч) главната и най-постоянна част на фразата. 

Това е нейното ядро (на фразата – б.м.) или самата фраза, в бук- 

валния смисъл на думата, имаща еднообразен строеж и определе- 

на форма (схема) на мелодията, около която се групира нейната 

добавъчна, изменяема част. Много често цели групи се различа- 

ват помежду си само по своите добавъчни части или по незначи- 

телните изменения в самата мелодия. (...) Основата се състои от 

една или няколко малки групи от звуци или мелодически ходове 

с определена височина, продължителност и последователност“
84

. 

Значимостта на термина тонема идва от съдържащата се музи- 

кално-словесна връзка. Този термин всъщност е заимстван от 

езикознанието. Трудността в осмислянето на тонемата идва от 

липсата на предварителното знание за фони в руската теория. 

Ще приложим автентичен пример от Б. Карастоянов, илюс- 

триращ тонемата: 
 
 
 
 
 
 
 

Вознесенский, протоиерей Иоанн. О церковном пении Православной  

Греко-Российской Церкви: Большой и малый знаменный роспев. Рига, 1890,  

с. 145.  

http://files.seminaria.ru/texts/science/voznesensky/znamenny/7_glava/stroki.pdf .  

Прегледан 22.08.2014.  
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Пример №7, Тонема, Божидар Карастоянов 
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Съвременната медиевистика работи предимно върху изясня- 

ване на основните структурни елементи, изразяващи православ- 

ното разбиране за музикално пространство. Разширяват се ус- 

тановените пространствени рамки на византийското пеене. При 

работа с основната единица – тонемата, в нейното удължаване 

и съкръщаване, се осмисля звукът като самостоятелна едини- 

ца, като звук-точка. Това „разтваря“ формулното мислене. Без  

тази техника обаче не би съществувала живата импровизационна 

практика. 

4.2.2. Древноруската теория по въпроса 

4.2.2.1. Разделноречие 

Руската крюкова нотация е обвързана с богослужебния език. 

Омузикаляването на речта не е просто един от етапите на фор- 

миране на музикалния език. Църковнославянският език е ико- 

ничен по определение, тъй като той е създаден за Литургията. 

„По-съвършен от него (от църковнославянския език – б.м.) е 

само ангелският език: „Говори своимъ природнымъ языкомъ; не 

уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Какъ насъ 

Христосъ научилъ, такъ и подобаетъ говорить. Любитъ насъ 

Богъ не меньше греков; предал нам и грамоту нашимъ языкомъ 

Кириломъ святымъ и братомъ его. Чево же намъ еще хощется 

лутче тово? Разв языка ангельска? Да н тъ, нынѣ не дадутъ, до 

общаго воскресенiя“
85

. Изключителна е красотата на този език. С 

разпяването му са свързани определени правила, така той звучи 

в пеенето с допълнително, вътрешнословесно омузикаляване. В 

църковнославянския се добавят допълнителни гласни: „Богослу- 

жебният текст не само се чете, но и се разпява. При разпяването 

се приемат нови звукови форми, още по-изразителни и магични. 

 
Протопоп, Аввакум. Цит. по: Иерей Григорий Мусохранов. Платонический  

характер восприятия церковнославянского языка в московской Руси (14- 

17 вв.). К православной философии культа. http://svyato-troitskiy.ru/pastor/  

articles/59/. Прегледан 22.08.2014.  
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До XIV век еры (Ъ и Ь) в църковнославянския се произнасят 

като полугласни, след второто южнославянско влияние те се ре- 

дуцират и при четене обозначават само мека и твърда сричка. 

Но традицията да се произнасят еровете е съхранена в църков- 

ното пеене. Тя получава название хомония, наонное пение, раз- 

делноречие. При разделноречие текстът звучи по особен начин: 

на местата на етимологичните ерове (Ъ и Ь) се произнасят О и 

Е. Така например думите „Христос“, „Спас“, „днесь“ и т. н. се 

произнасят в пеенето Христосо, Сопасо, денесе, понеже в тези 

думи някога е имало еры. Разделноречието е свързано с пеенето 

по крюки, което също има особено сакрално значение“
86

. В бе- 

лежката към този текст (№23) авторът изтъква технологичната 

връзка между състоянието на църковнославянския в певческа- 

та практика до XVI век и прякото му участие във формиране- 

то на знаменния разпев, тъй като без това предварително знание 

не можем да си представим песнопенията в автентичния им вид: 

„Затова пълноценното възраждане на знаменния разпев е въз- 

можно само с възраждане на древните текстове, разделноречията 

и крюковата нотация. Нали именно от тези текстове и особената 

традиция на произнасяне, както и от вокалната техника, се раж- 

да знаменният разпев“
87

. Разделноречието е заменено с истин-  

норечие, т.е. църковнославянският текст се употребява в една и 

съща форма и в разпевите, и в четенето. 

4.2.2.2. Разпяване. Разпев. Многоразпевност 

Омузикаляването на речта в църковнопевческата практика е 

най-общата представа за разпев. В музикален контекст се нала- 

га смисловото разграничаване между техника и форма. В право- 

славната терминология е отразена сложността в разграничаване 

на тези две нива. В църковнопевческата практика техника и фор- 

ма почти се покриват. „Наблюдават се разногласия по отношение 

Мусохранов, иерей Григорий. Платонический... 

Пак там. 

 

64

86  

87  



на ортографията на термините „роспев“ и „распев“. Това става 

дори предмет на публично обсъждане. В нашата работа приема- 

ме изписването на думата „роспев“ с „о“ в тези случаи, в които 

става дума за някой от певческите стилове (знаменен, путевой, 

киевски и др.). Когато се има предвид фрагмент от певческата тъ- 

кан или нейното свойство, тогава се използва изписването „ра“, 

„разпевен“ (в смисъл кантиленен)“
88

. Ще разграничаваме двете  

значения, като по-нататък в изследването употребяваме разпя- 

ване като техника и разпев като форма.  

В музикалното мислене кръговото движение се свързва с ха- 

рактеристиките: късо по обем, еднообразно, непрекъснато. Но 

точното повторение е само механичен сбор. Във формообразу- 

ването задължително се включва изменението. Огромната коли-  

чествена вариантност, съчетана със слаба качествена изменяе- 

мост в църковната мелодия е причина за трудното разграничаване 

между техника и форма (или разпяване и разпев), от една страна. 

От друга страна, това е тласък за създаване на форми по подо- 

бие, форми от-образ, иконични форми. На тази логика се осно- 

вава древноруската певческа практика, отразена в събирателния 

термин многоразпевност.  

За да изведем дефиниция, необходимо е да видим формира- 

нето на този термин. Многоразпевността комбинира знанието 

за формата разпев, както и за техниката разпяване: „Необходи- 

мостта от точно повторение (на кръгообразното движение – б.м.) 

довежда до закрепване на определени мелодически структури за 

определено време, определена богослужебна ситуация и опре- 

делени богослужебни текстове. (...) Да се узакони някак такава 

Перелешина, Вероника. Древнерусские песнопения книги Обиход в 

литургическом контексте: типология и структура: на материале рукописей 

Антониево-Сийского монастыря. Москва: Научная библиотека диссертаций 

и авторефератов disserCat, 2008, автореферат, http://www.dissercat.com/ 

content/drevnerusskie-pesnopeniya-knigi-obikhod-v-liturgicheskom-kontekste-  

tipologiya-i-struktura-na#ixzz38fWO4OWr . Прегледан 26.08.2014.  
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ситуация (на мелодическа вариантност – б.м.) е възможно само 

в случай, че всяка богослужебна ситуация и всеки богослужебен 

текст, участващи в кръгообразното движение, имат два задъл- 

жителни варианта на съединение с мелодическите структури. В 

такъв случай ще се получат два паралелно съществуващи мело- 

дически кръга, два варианта на осмогласната система, а това оз- 

начава, че ще се появят два разпева“
89

. Това е т. нар. пеене на  

подобен, ин, произвол, ино пение. В тези определения обаче няма  

нищо „произволно“: „Изхождайки от казаното, разпевът може 

да се определи като система от строги съотношения между ме- 

лодически структури и текстове, мелодически структури и бого- 

служебни ситуации, а също като система от съотношения между 

самите мелодически структури. (...) Това означава, че цялостна, 

завършена мелодическа структура се явява не отделно песнопе- 

ние, не отделната служба и даже не отделен богослужебен кръг, а 

цялата реално звучаща съвкупност от мелодии, образуваща сис- 

темата разпев“. Много важно е приведеното сравнение с по-къс- 

ната практика – концертът, който не се вписва в кръговата сис- 

тема, затова остава извън православната символика, съответно 

– не отговаря на условието за канонично пеене: „принципът на 

концерта практически няма структурни средства за отображение 

на небесното“
90

. Проявява се двойственият характер на техника-  

та – веднъж като необходимо условие в съграждането на форма- 

та, в друг случай – в нейното разрушаване. 

Ще продължим разсъжденията с утвърдената представа за 

кръга – осмогласието. Неизписаната, „тайна“, вмъкната мелиз- 

матика е със същите елементи, съответно носи същите характе- 

ристики на кръга: „В музикалнотеоретичен смисъл фит се явя- 

ва мелизматично вмъкване в песнопението, среща се във всички 

видове древни разпеви: знаменен, путевой, демествен и демест- 

Мартынов, Владимир. О трех... 

Пак там. 
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вено-путевое многогласие“
91

. Един фит, според същия източник, 

може да се разпростре до деветдесет звука. Фитните разпеви 

представляват миниатюрни музикални системи. Явяват се разпев  

в разпева или кръг в кръга. От една страна, това е самата техника 

на разпяване, от друга – самостоятелна фигура, която подчерта- 

ва значимостта на определена дума. В повечето случаи този фит  

не се изписва в песнопенията. Слага се по преценка на певеца. 

Това е вид тълкуване на словесния текст. Сборникът, съдържащ 

въпросните фигури, се нарича Фитник. Разполагаме с пример на 

обозначен фит (Вж. Пример №20, Догматик, предпоследен ред, 

нотите, поставени в скоби).  

Можем да обобщим: „Следователно, многоразпевността,  ха- 

рактерна за едногласието, е присъща в същата степен и за много- 

гласието“
92

. Многоразпевността представлява йерархично свър-  

зани повтарящи се елементи по хоризонтал и по вертикал. Това е 

цялостната концепция на древноруската православна песенност. 

Формира се идеята за вписаните кръгове. Тази схема можем да 

открием във всяка икона, в елементите нимб-овал-очи (вж. При-  

мер №2). Кръгът се проявява на всички нива на структурата: 

1) кръгът в осмогласната система. Православната църква има 

три богослужебни кръга – Ежедневен, Седмичен и Годишен; 2) 

между основните елементи на мелодията – отделните фоне, кръ-  

гът-формула – тонемата, центонното свързване на формулите; 3) 

разпяването като техника – мелизматиката като вписан кръг; 4) 

многоразпевността като форма, проявена в два варианта – ед- 

ногласни и многогласни разпеви. 

 
Мусохранов, иерей Григорий. „Тайнозомкненные“ ... 

Русское церковное многоголосие, пение демественное и строчное. – В: 

Трисвятое. Сост. Ю. Евдокимова, А. Конотоп, Н. Кореньков. Москва:  

Православное пение, 1997.  

http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.trisagion3 .  

Прегледан 22.08.2014.  
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Пета глава. 

ОТ ФОРМУЛА КЪМ ЗВУКОРЕД 

5.1. Въвеждане в тематиката 

Според Вл. Мартинов, „в древноруската певческа теория из- 

общо не съществува термин „звукоред“
93

. Такава представа се 

формира едва през XVII век.Тогава се въвежда терминологич- 

ното словосъчетание църковен обиходен звукоред. Историче- 

ското формиране не следва плавността на западната теория. За 

Русия е характерен много дълъг период на непреходна, твърдо 

установена певческа практика – до XV век и бързо, стремително 

формиране на нова теория – до средата на XVII век. Можем да 

наречем целия период до създаването на съвременния църковен 

обиход от XVII век руско Средновековие. Причината е в къс- 

ното осъзнаване на звука като самостоятелна единица. Липсва 

също съзнание за интервал в древноруската теория. Вл. Марти- 

нов логично обвързва този факт със стремеж към съхраняване на 

установената символика: „Работата е в това, че от позицията на 

аскетичните норми на мислене звукът се явява един от видовете 

помисли. (...) Практически през цялото си съществуване руската 

крюкова нотация не познава диастематичния принцип“
94

.  

 
 

Мартынов, Владимир. Возникновение принципа композиции. – В: Владимир  

Мартынов. Конец времени композиторов. Москва: Русский путь, 2002.  

http://rudocs.exdat.com/docs/index-193458.html?page=9 . Прегледан 25.08.2014. 

94  

мир Мартынов. Игра, пение и молитва в истории русской богослужебно- 

певческой системы. Москва: Филология, 1997.  

http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.mart1_2 . Прегледан 

20.08. 2014.  
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5.2. Формиране на представата за музикална права 

Формирането на звукоред буквално означава създаване на 

ред, редица, последователност от звуци. Следователно, първо- 

то условие е да разберем в музикален смисъл какво е права. П. 

Флоренски дава един нов прочит на понятието: „Права можем да 

определим различно: или я свързваме със светлинен лъч, или се 

опираме на твърд жезъл, или изхождаме от опъната връв, или си 

представяме правата като инертна траектория на някаква маса, 

или искаме да видим правата в най-краткия път и т.н. Но вина- 

ги неизбежно внасяме в понятието права едно или друго нейно 

свойство, взето в основата на физическото явление и чрез това 

свойство свързваме възприемането на своето разбиране за права 

с новите фактори, които не можем да отделим от нашата пред- 

става за права. (...) Правата не е вещ, а наше понятие за действи-  

телността“
95

. Ще използваме опита на П. Флоренски. Ценността  

на неговото наблюдение е в многозначното тълкуване на гео- 

метричното изображение. Изследванията в тази насока са ценни 

с това, че насочват мисленето към скритите реалности. Такава 

„скрита“ реалност за древноруската певческа практика е нали- 

чието на звукоред. При формиране на съзнание за звук съответ- 

но се формира съзнание за точка, а след това – за права. Ако 

следваме логиката на П. Флоренски, в музикален контекст също  

можем да открием права в различните термини. Права е напри- 

мер монотонията. Музикалното съответствие е терминът стро-  

ка. Права може да се разбира и като техника на извличане на 

исона. С нея се свързва въведеният в крюковата нотация знак Э. 

Това е непрекъснато звучаща права. Правата може да бъде прос- 

то елемент от линейната нотация. Тя е незвучаща права, част от 

мислена координатна система. Права е и скритата ос на симетрия 

между формулите, които влизат във взаимоотношение помежду 

си като огледално отражение една към друга. 

Флоренский, Павел. Анализ... 
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Интензивните реформи в крюковата нотация отразяват пря- 

ко осъзнаването на музикалната права. Ще направим кратка ис- 

торическа справка, опираща се единствено на тези моменти, кои- 

то касаят извеждането на понятието звукоред.  

5.2.1. Монотония. Звукоред-редица (Звукоряд строка) 

За формирането на идеята за звукоред огромна роля има въ- 

трешната логика на монотонното четене. Това е основната ин- 

тонация при произнасяне на богослужебния текст. Може да се 

каже, това е основната „мелодия“, от която произлиза всеки на- 

пев. В аналогичния музикален термин строка се забелязва двой- 

но значение. В определен контекст има смисъл на реперкуса, в 

друг – на музикална фраза. И двете значения всъщност са близ- 

ки, тъй като реперкуса е мястото за изреждане на основната част 

от текста на словесната фраза, така логично тя се отъждествя- 

ва и с цялата музикална фраза. Строка е също тонема, основна 

структурна единица. Тонемата тук се явява с второто си значе- 

ние – изреждане на текста върху един звук, условно ще я наречем 

еднозвучна тонема. Строка може да бъде всяка степен. Ако на 

Запад в ренесансовото мислене се обособява точното място на 

реперкуса – петата степен или доминантата, то в руския знаменен 

разпев е отразена старата практика с промяна на височината на 

този звук, без изразена последователна логика. Така опори в ру- 

ското съзнание много по-трудно се формират и ако се формират, 

те не тръгват по логиката на функционалното мислене. „Строка, 

в качеството си на неразложима артикулационно-интонационна 

единица и основа на звуковисочинните връзки, служи за основа 

на т. нар. „звукоред-редица“ (звукоряд строка)“
96

. Според съ-  

щия източник звукоредът се формира така: „Един от тези опити е 

въвеждането на нови, допълнителни знаци в крюковата нотация 

през първата половина на XVII век (киноварная помета буквал- 

Мартынов, Владимир. О проблеме... 
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но – червен знак). Тези знаци се изписват със специален червен 

туш пред всяко крюково знаме и указват точната височина, на 

която тези крюкови знамена трябва да се изпеят“
97

.  

Строка подчертава късия обем на мелодията. Емблематич- 

ното състояние на неподвижност на руската мелодия има свое 

символично обяснение, както и аналог в иконописта. „Би било 

неправилно да се мисли, че неподвижността в древните икони 

съставляват свойството на всеки човек. В нашата иконопис тя 

е усвоена не от човешкия облик въобще, а само в определени 

негови състояния; той е неподвижен, когато се преизпълни със 

свръхчовешко, Божествено съдържание, когато той така или 

иначе се влее в неподвижния покой на Божествения живот. И об- 

ратно, човек в състояние безблагодатно или доблагодатно, човек, 

все още „успокояващ се“ в Бога или просто недостигнал целта 

на своя жизнен път, често се изобразява в иконите изключител- 

но подвижен“
98

. Късият обем на разпевите описва аналогичното  

състояние, но с музикални средства. От гледна точка на теория- 

та, късият обем на мелодията е тясно свързан с руското разбира- 

не за музикална система, изградена от четири еднакви по състав 

трихорда. В западната теория изобщо понятие за трихорд не съ- 

ществува. Теоретично, определението за система включва три- 

хорда като възможност, но практиката не усвоява тази даденост. 

В Русия всъщност трихордът е вторично явление, осмисляне на 

тетрахордната система, привнесена от византийската певческа 

практика. 

 
 
 

Пак там. 

Трубецкий, Евгений. Три очерка о русской иконе. 22.03 2014.  

http:/ /www.gumer.info /bogoslov_Buks/ortodox/Trub_ocherksIkons.php . 

Прегледан 30.08.2014.  
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5.2.2. Знакът Э 

С широко практикуваната многоразпевност се въвеждат 

нови интонационни модели, съответно и нови структурни особе- 

ности. Новият начин на разпяване в известна степен отстъпва на 

съществуващата традиция на изпълнение на знаменния разпев: 

„Маниерът е родствен на този, който и сега може да се чуе в 

православните църкви на Балканския полуостров, в Сърбия, Ма- 

кедония, България – тези страни, с които исторически дълбоко и 

органично взаимодейства руското Православие и руското бого- 

служебно пеене, особено през XV-XVI век. За това свидетелства 

мелодичният материал на разпевите – наличието на многократно 

повтарящи се попевки в т. нар. путевой разпев с възходящи се- 

кундови синкопи, продължително „кръжене“ около един тон на 

мелодията. Всичко това предполага такъв маниер на изпълнение, 

който би ускорил изпяването на допълнителните, украсителни 

тонове, би направил някак незабележим целия този мелодиче- 

ски финес. В опита си да запишат своеобразния, по същността 

си орнаментален маниер на изпълнение на демествено-путевой  

разпев, руските певци фиксират всеки тон от украшенията, но 

ги изписват по особен начин“
99

. Въвежда се знакът Э, формира 

се, съответно, определена представа за строеж на песнопенията, 

подчинена на нова логика. Това също ускорява процеса на фор- 

миране на представата за звукоред. Този знак също се изпис- 

ва с червено (киноварная помета) и по аналогия със звукоряд 

строка също фиксира първоначалния звук на фразата. Това е 

обвързано и с поставяне на исон, който вече определихме като 

звучаща права. Исонът в руската практика има особени и неед- 

нозначни начини на извличане, които заслужават специален ко- 

ментар. (Вж. Шеста глава)  

 
 
 

Как пелось... 
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5.3. Теситурно-темброва аргументация за 

формиране на представа за звукоред 

„За разлика от гръцката „малка съвършена система“, със- 

тояща се от три тетрахорда, древноруските певци разделят зву- 

кореда на четири трихорда (согласия), назовавайки ги: прос- 

то (простое), мрачно (мрачное), светло (светлое) и тресветло 

(тресветлое)“
100

. (За улеснение ще употребяваме и българската 

дума съгласие).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №8, Съгласия, изписани октава по-високо 

 

Интересно е, че Русия приема средновековния звукоред от XI 

век, но не приема самото понятие за звукоред. Терминът гама,  

със значение на звуковисочинна организация, липсва. Приет е 

само тонът сол. И така, допустимият диапазон в църковното пее- 

не е от Сол на голяма до ре на първа октава. „За дългото време, 

до замяната на знаменния с партесния стил, съществува забрана 

да се изпълняват разпевите извън ре на първа октава. Както е 

известно, до XVII век църковните хорове нямат делене на те- 

нори и баси. В периода на ранното многогласие (строчно пее- 

не) гласовете горен (верх), среден (путь) или нисък (низ) е въз- 

Комяков, С. О регистро-тембровой структуре церковного звукоряда. 

http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.komyakov .  

Прегледан 29.08.2014.  
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можно да се пеят от всички певци. Отчитайки само ограничения 

обем на звукореда и в същото време изискването за качествено 

възпроизвеждане, следва да приемем, че древноруската певческа 

школа е основана на ниските мъжки гласове – басите“
101

. В ко- 

ментара на Н. Успенски намираме потвърждение: „Високият ре- 

гистър на тенора остава неупотребен. Затова пък басите, имащи 

в диапазона си цялата голяма октава и частично контраоктава, 

пеят октава по-ниско от написаното (както понякога пеят и сега). 

За „малките певци“ (пеещите момчетата) специална партия не се 

пише. Те пеят същото, но с октава по-високо“
102

. Уточнението 

потвърждава идеята за аскетичния характер на този вид пеене. 

Взаимозаменяемостта на певците при изпълнението на който и 

да е от гласовете се свързва с принципното разбиране за пеенето 

като вид послушание. Както е известно, в монашеския живот има 

практика за изпълнение на всички послушания.  

Според С. Комяков можем да намерим етимологията на име- 

ната на съгласията в характеристиките на басовия тембър. Пър- 

во съгласие – просто. „Гръдното пеене за басите се явява ес- 

тествено, удобно. При този вид пеене ниските тонове (сол, ла, 

си – б.м.) се формират без особени усилия от страна на певците, 

затова този участък от църковния звукоред може да се предста- 

ви като прост. (...) Второто съгласие, наречено мрачно, обхваща 

тоновете до, ре, ми на малка октава. В сравнение с най-ниския 

участък от звукореда, тук очевидно се изисква от певците някак- 

во изменение в начина на пеене. Самото название на съгласието 

се явява „ключ“ към разбирането на вокалната задача. Думата 

„мрачен“, имаща няколко значения, тук може да се разбира като 

„тъмен“, „несветъл“. (...) Светлото съгласие изразява тембро- 

Пак там. 

Успенский, Николай. Многоголосие. – В: Николай Успенский. Образцы 

Древнерусского певческого искусства. Москва, 1985.  

http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.uspen5 .  

Прегледан 22.08.2014.  
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вата страна на тази част от звукореда – сол и ла от малка октава 

– в гръдния регистър при басите малко се затъмняват. Границата 

с тресветло съгласие (в зоната ла, си бемол на малка октава)  

при басите може да съвпадне с прехода от гръдния към главо- 

вия регистър, който е пълен с възможности за „късане“ на гласа. 

Натуралното звучене на този участък от диапазона може да бъде 

рязък, креслив, сриващ се на преходните тонове. Но подобно пе- 

ене противоречи на изискванията за благоговейно изпълнение. 

Следователно, певческата практика се стреми към изработване 

на по-светъл тембър на гласа в областта фа-ла на малка октава. 

(...) Съгласие тресветло може да прозвучи в ниските мъжки гла- 

сове (само при тихо пеене) само с включване на главовия регис- 

тър“
103

. Изцяло отразяваща диапазона на един човешки глас, тази  

практика поддържа православната логика на едногласно мисле- 

не и в многогласните песнопения. С основание С. Комяков на-  

рича църковния звукоред регистрово-тембров. „От старите оп- 

исания на църковнопевческото изкуство става ясно, че в Русия 

се приемат за по-хубави „гъстите, басови“ гласове, а високият 

глас (по-точно, „високият напев“ на западноевропейските пе- 

вци), напротив, не се цени. Характерно е, че църковният звуко- 

ред, ограничен в диапазона сол на голяма до ре на първа октава, 

съответства на съвременната представа за „работен“ диапазон 

на басовата партия на хора“
104

.  

От физиологичните особености постепенно се формират 

пространствени представи: „Така например, родствената група 

знамена, наречени „крюки“, образуват последователност, в коя- 

то „крюк простой“, „крюк мрачный“, „крюк светлый“ и „крюк 

тресветлый“ обозначават последователността на възходящото 

звуково ниво“
105

.  

Комяков, С. О регистро-тембровой...  

Пак там. 

Мартынов, Владимир. О проблеме... 
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5.4. Паралелно разглеждане на звукореда като 

трихорд (согласие), тетрахорд и хексахорд 

Въпреки формираното съзнание за звукоред през XVII век, 

вътрешното разчленяване на тетрахорди и на съгласия (трихор- 

ди) продължава да предизвиква теоретични тълкувания.  

5.4.1. Връзката тетрахорд-трихорд (согласие) 

Следващият пример показва разликите с древногръцкия ма- 

лък пълен звукоред: 

 
 
 
 
 
 
 

Пример №9, Древногръцки малък пълен звукоред, 

Ю. Холопов, с. 42  

 

Коментарът върху този пример е следният: „До точното съв- 

падение с руския обиходен звукоред не достига само една степен 

– G (на гръцки „г“ – „гама“), тази същата, която още в първо- 

то хилядолетие се прибавя и към западния „пълен звукоред“
106

. 

Причината за това несъвпадение вероятно е, че Русия заимства 

звукореда вече в късен етап, когато присъства въпросната сте- 

пен. Нещо повече, в руската теория звукоредът се строи отдолу 

нагоре – така, както е в западното Средновековие. Според В. Ф. 

Одоевски руският обиход съдържа три тетрахорда: Sol La Si Ut, 

 
 

Холопов, Юрий. Обиходные лады и многоголосие. – В: Христианская  

культура: прошлое и настоящее. Москва: РАМ им. Гнесиных, 2004, с. 39-  

54. http://www.kholopov.ru/hol-obikhod.pdf . Прегледан 13.08.2014.  
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Ut Re Mi Fa, Fa Sol La Si b
107

. Липсват до и ре от съгласие тре- 

светло, звукоредът е представен от три тетрахорда, вместо от 

четири трихорда. Това е т.нар. „съкратен обиход“, според същия 

източник. О. Шевцова добавя, че Д. В. Разумовски представя 

звукореда по същия начин. Отново паралелът е с древногръцка- 

та система, но, както вече видяхме, с нея има разминаване. 

Древноруската трихордна система прави нов тип свързване 

на звуковия материал на тетрахордите. Н. Успенски забелязва, че 

„в партесните произведения често се наблюдава съпоставяне на 

съседни, граничещи мажорни и минорни тризвучия. Този начин 

на хармонизиране съответства на художествения вкус на певци- 

те, възпитани в духа на мелодиката на знаменния разпев, където 

постоянно произлиза преместване на опорните тонове“
108

. Това 

е решението в по-ново време. Мажоро-минорното редуване носи 

белезите на трихорда, но по вертикал. Квартовите връзки обаче 

също са осезаеми. В различен контекст изпъква като водеща ту 

тристепенната връзка, ту четиристепенната. Утвърждават се, в 

крайна сметка, и три-, и тетрахорди като реално звучащи схеми 

на музикалното протичане. В терцовото мажоро-минорно реду- 

ване функционалността като че ли се изплъзва. Паралел може да 

се прокара с терцовата връзка, известна като Durmoll (термин на 

Х. Риман). 

Тетрахордите могат да се „впишат“ в западната логика и като 

изразено субдоминантово, плагално звучене. „Простотата на ди- 

атоничните мелодии е аналогична на геометричната простота на 

линиите (линии от първи порядък), използвани в иконописта и 

 
Шевцова, Ольга. Князь В. Ф. Одоевский как исследователь древнерусского 

церковнопевческого искусства. – В: Вестник ПСТГУ II „Музыкальное 

искусство християнского мира“, 2008, № 1 (2) с. 44-67, с. 54.  

http://pstgu.ru/download/1233228040.shevtsova.pdf . Прегледан 30.08.2014.  
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призвани да предадат яснота в своето единство и простота в раз- 

бирането за горния свят на божествената реалност. В знаменния 

разпев (както и въобще в руската народна песенност, свързана 

тясно с него) ладово господства субдоминантовата сфера. За за- 

падното музикознание това е „акорд на конфликта“ (Риман); за 

духовната музика – знак за друго, субективно присъствие – при- 

съствие божествено, пред което молитвено предстои човешката 

субективност. Знаменната мелодия, представляваща плодотво- 

рен синтез между прийомите на руската народна песен и визан- 

тийската църковна ладова система, се основава на преместване 

на опората от един тон на лада в друг, така че намалява и изчез- 

ва усещането за тонално, а дори и за ладово единство. (...) Ла- 

дофункционалността и ритмичната организация на знаменното 

пеене създава аналогия с обратната перспектива в иконописта: 

и там, и тук са зададени особени способи за гледане на реал- 

ността, в която смислово господстват не преживяващата се су- 

бективност Аз, а постигаемата субективност – Другото – като 

свръхбитие“
109

. В този цитат е посочена причината за въпрос-  

ната многозначност в тълкуването на руския звукоред – „пре- 

местване на опората“ е всъщност израз на липса на същинска 

опора. Чрез този цитат от разработката на В. Ланкин и Е. Лан- 

кина получихме една от характеристиките на обратната перс- 

пектива – плагалното звучене на знаменния разпев, онагледен 

чрез квартовите опори на руския обиходен звукоред.  

5.4.2. Връзката трихорд-хексахорд 

Тук групирането на съгласията много лесно привежда в съ- 

ответствие двете съвършено различни в етимологията си систе- 

ми. „Колизията между двете култури (източна и западна – б. м.) 

 
Ланкин, Вадим., Елена Ланкина. Смысл и язык духовной музыки 

православной традиции.  

http://cyberleninka.ru/article/n/smysl -i-yazyk-duhovnoy-muzyki-pravoslavnoy- 

traditsii#ixzz2jbNveKXi.
 
Прегледан 22.08.2014.  
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е отчетена и от Дилецки. Като западнообразован музикант, той 

излага теория на композицията в хексахордна система, архаич- 

на за Запада, но близка до руския дванайсетстепенен звукоред. 

Основен хексакорд в тази система до, ре, ми, фа, сол, ла съот- 

ветства на съгласията мрачно и светло на руския звукоред“
110

.  

В този откъс Н. Успенски изразява известно несъгласие с Н. 

Дилецки, с приведения от него аналог с хексахордната система. 

И с основание. 

Ако теоретичните неточности на Дилецки възпрепятстват 

възприемането на тази идея, то в по-ново време руската теория 

се сдобива с много по-строен и осмислен паралел – този на Ю. 

Холопов. Най-ценно в наблюденията е това, че сравняват, а не 

приравняват руската и западната системи. 

 
 
 
 
 
 
 

Пример №10, Хексахорд, Ю. Холопов, с. 42 

„Модалните функции се повтарят само на кварта (липсва ок- 

тавово повторение – б.м.). Оттук идва и дълбокото своеобразие 

на руската ладова система. Тя не съвпада с гръцките, нито със 

западните латински ладове“
111

. В бележка към този текст авторът 

добавя паралел с византийските циклични ладове, при които има 

транспозиция на основното ладово ядро по кварти или квинти 

(гама „дасия“). От тази основа получаваме руската система на 

Ливанова,Тамара. Очерки и материалы по истории русской музыкальной 

культуры. Москва, 1938, с. 104-106. Цит. по: Николай Успенский.  

Многоголосие...  

Холопов, Юрий. Обиходные..., с. 43.  
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обиходните ладове. Коментарът продължава: „ако различните 

модални функции са само три и те се повтарят равномерно през 

кварта (в тетрахорда като рамка – три степени), то в ладовата 

система може да има само три типа устой-финалис (на руски – 

устой – финален звук: отново превод от латински finalis) и сле- 

дователно в системата има не четири двойки, а три двойки ладо- 

ве. Такава система се нарича „хексаих“ (паралел с „октоих“ от 8 

лада)“
112

. Ще припомним веднага, че всички възможни варианти  

за осмисляне на древноруския обиход са само рационални. Сама- 

та мисъл да се замени осмогласието с друга система (в случая с 

хексаих) излиза от православното разбиране за канонично пеене. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №11, Обиходни ладове, Ю. Холопов, с. 44 

 

Изводите, направени от самия Ю. Холопов, говорят за липса 

на достатъчни основания за затвърждаване на теорията за хекса- 

хордна система в руския обиход. Двойките ладове автентичен и 

плагален са дефинирани така: „автентичен (ако финални степе- 

ни няма или има не повече от една); „автентичен“ при ладовете 

не се изписва; и плагален (ако под финалната степен има повече 

от една степен); обозначение: „пл“. Зад пределите на показани- 

те три устоя c, d, e ладовете се повтарят“
113

. Вижда се, че има  

 
Пак там, с. 43-44.  

Пак там, с. 44. 
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възможност да се тълкува този цитат двузначно. При липса на 

финални степени (първата част от изречението) е трудно да се 

определи устой. Затова при липса на автентичен, основен лад е 

трудно да се определи негов производен. Такова твърдение зву- 

чи смущаващо. Ако обаче следваме втората част – „не повече от 

една“, т.е. само една, тогава вече става ясна логиката на текста. 

Повторение на ладовете извън посочените три устоя преминава 

в друг тип ладова организация, задължително включваща нови 

тетрахорди. С други думи, възпроизвеждането  им е изцяло в ло- 

гиката на западната теория. Разширеният западен звукоред отра- 

зява инструменталното мислене, а не механично възпроизвеж- 

дане на звукореда. Поражда се необходимост от допълнително 

пространствено осмисляне. 

5.4.3. Връзката трихорд-хексахорд и хексахорд-тетрахорд 

В авторитетната Немска енциклопедия виждаме и друго 

предложение за организиране на дванайсетте степени: „Наиме- 

нованията на четирите съгласия са: просто, мрачно, светло, тре- 

светло. Така, естествено, смело можем да посочим как се движи 

мелодията“
114

:  

 
 
 
 
 

Пример №12, Схема, 

Die Musik in Geschichte und Gegenwart, S. 1606 

 
 
 

Zagiba, Franz. Altslawische (russische) Notation. – In: Die Musik in Geschichte  

und Gegenwart. Baerenreiter Kassel – Basel – London – New York, Band 9, 1961,  

S. 1606.  
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Двата примера илюстрират два различни начина на тълку- 

ване на звукореда. Имаме първо окрупняване на първо и второ, 

трето и четвърто съгласия. От така получените два шестстепе- 

ненни сбора се получава двойно разделяне по тетрахорди – отдо- 

лу нагоре и отгоре надолу.  

Вторият вариант показва по-просто групиране – по шест 

степени, като в западните хексахорди. Авторът обаче не дава 

терминология, която да посочва връзка между автентичен и 

плагален лад. 

Виждаме във всички източници, че не може да се посочи 

едно единствено основно делене. Винаги се изхожда от три- и те- 

трахорд. Живата певческа практика показва, че „устой“ в руския 

обиходен звукоред не може да се определи след вече формира- 

ното и практикувано с векове формулно мислене. По същността 

си липсата на основен тон е кръжене около определена степен, 

следователно основната представа за тази мелодия се свързва с 

кръга. Паралелната употреба на термина строка не противоре- 

чи на това определение. Само в късия, дванайсетстепенен обем 

може да се обхване логически тази сложна многовариантна сис- 

тема, наречена църковен обиходен звукоред.  

В разсъжденията на Ю. Холопов върху проблематиката мо- 

жем да видим обобщение на многобройните теоретични хипоте- 

зи. В типичната за автора терминологична синонимия срещаме 

израза „трихорди във всяка кварта“
115

; многозначното тълкуване 

на звукореда е обобщено и чрез нововъведен събирателен тер- 

мин „квартовост“: „Квартовостта на структурата се проявява и 

в системата от названия на степени, където повторящите се (т.е. 

разбираните като мелодически еднофункционални) степени от- 

стоят една от друга на кварта (гледани от двете средни съгла- 

сия към краищата на звукореда). В конструкцията на обиходния 

 
Холопов, Юрий. Обиходный звукоряд. http://www.belcanto.ru/obzv.html.  

Прегледан 21.08.2014.  
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звукоред има елементни сходства с древногръцката „съвърше- 

на система“. Звукоредът може да се разглежда и като сцепление  

между мажорни тетрахорди, пентахорди, хексахорди на разстоя- 

ние кварта“
116

. Ю. Холопов въвежда също термин миксодиато- 

ника, буквално „смес от диатоники“. Този термин отразява хро-  

матиката в звукореда – присъстват едновременно си и си бемол.  

Партесният стил внася ново осмисляне на църковния обиход. 

Вече не три тетрахорда, а целият работен обем на смесения хор е 

представен в следващата схема, цитирана по С. Скребков
117

:  

 
 
 
 
 

Пример №13, Схема, С. Скребков, с. 174 

 

Но отново можем да забележим неточност. Изхождайки от 

казаното дотук, следва да разглеждаме обиходния звукоред като 

три тетрахорда, транспонирани октава надолу и октава нагоре, 

а не разширяване на системата с нови тетрахорди. Освен това, 

представената схема не отразява твърдението на С. Скребков, че 

звукоредът е поредица от странични субдоминанти (при движе- 

ние нагоре) или странични доминанти (при движение надолу). В  

такъв случай трябва да приемем октавата като основа на звуко- 

реда, а квартите – като вътрешни опори. 

Всички паралели между трихорд, тетрахорд и хексахорд, 

вижда се, са направени от западнообразовани  теоретици. Руска- 

та медиевистика работи с утвърдените руски термини и привеж- 

да паралели предимно от певческата традиция на други поместни 

Пак там. 

Скребков, Сергей. Эволюция стиля в русской хоровой музыке XVII века. – 

В: Сергей Скребков. Избранные статьи. Москва: Музыка, 1980, с. 174.  
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църкви. Ще се опитаме да следим паралелно и тази тенденция. 

Особено важен е паралелът с грузинското многогласие, което 

се смята за най-старото, то е в православната традиция, гради 

се върху тетрахордна система. „Грузинската гама се базира на 

три тетрахорда: ре-ми-фа-сол; сол-ла-си бемол-до; до-ре-ми бе- 

мол-фа“
118

. Вижда се, тук тетрахордите са със състав, различен  

от този на руския обиход. Ако Русия няма писмено създадена 

теория, то Грузия има своя средновековна теория. „Развитието 

на грузинската полифония се свързва преди всичко с манасти- 

рите. (...) По мнението на академик Иван Джавахишвили, през 

IX век в Грузия вече съществува теория на църковното пеене, 

която се нарича „наука за вокалното обучение“. Вероятно това 

е причината за ясно детерминирания грузински звукоред, както 

и за единния грузински полифоничен стил, който ще разгледаме 

по-подробно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жежель, Григорий. История грузинского богослужебного пения.  

19.06.2013.  

http://www.vladyka-ionafan.ru/events/2013/06/19 . Прегледан 22.08.2014. 
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Шеста глава. 

ДРЕВНОРУСКИ 

ПОЛИФОНИЧНИ ТЕХНИКИ 

6.1. Първи, изходни наблюдения 

Тази глава поставя началото на третия етап от изследването 

– особеностите на полифоничните техники. Както стана ясно, за 

основа на древноруското многогласие служи знаменният разпев, 

който е най-старият и основен руски разпев (вж. Четвърта и Пета 

глави). От него произлизат по-късните едногласни и многогласни 

разпеви. За паралелното им съжителство говори следният текст: 

„Първоначално в Русия се пее знаменното многогласие, през XV 

век възникват още два по-сложни типа разпеви – путевой и де- 

мествен, които през XVI век се развиват като многогласие, на- 

речено в науката „демествено-путевое“. Путевое и демествено 

многогласие се различават по основната партия: в путевое, на- 

речено „троестрочно“ или „строчно“, главната партия е от путе- 

вой разпев, а в демественото – от демествения“
119

. Това уточне- 

ние е важно за изследването, тъй като дава яснота по отношение 

на техниката на създаване на многогласието – тя е една и съща, 

образува се вертикал с идентичен строеж. Разликите се търсят 

основно в мелодичния материал. Г. Пожидаева слага по-широки 

рамки на древноруското многогласие: „Знаменното многогласие 

се явява исторически по-късно от демествено и путевое много- 

гласие. Отнася се към втората половина на XVII век. То пред- 

Мусохранов, иерей Григорий. Демественно-путевое многоголосие 16-  

17 вв. как выражение музыкальной стихии Божества. Опыт религиозно-  

философского осмысления музыки. – В: Иерей Григорий Мусохранов.  

Педагогические рождественские чтения: православная культура в пространстве  

общеобразовательной школы: материалы межрегиональной научно-практической  

конференции. Москва: Планета, 2011, с. 81-91.  

http://svyato-troitskiy.ru/pastor/articles/129/ . Прегледан 22.08.2014.  
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ставлява предпартесно многогласие, рязко отличаващо се по вид 

на изложение от демествено-путевое многогласие със своя акор- 

дово-хармоничен строеж. Образец на това многогласие се явя- 

ва обработката на монодиен разпев, който се разполага в един 

от гласовете“
120

. Авторката не посочва за кой знаменен разпев  

става дума – за малкия или големия. По периодизацията можем 

да съдим, че става дума за многогласно разпяване на по-късния, 

орнаментален вариант, известен като голям знаменен разпев. С 

това допълнение имаме ясно очертана рамка на изследване: мно- 

гогласие върху малък и голям знаменен разпев, демествено-пу- 

тевое многогласие.  

В замисъла си путевой и демествен разпеви имат паралелни 

варианти – едногласни и многогласни, т.е. носят в конструкцията 

си възможността за многогласно изпълнение. Големият знаменен 

разпев, паралелно създаден, има същия потенциал за многоглас- 

но разпяване. Тъй като първоначално разпяването се прави уст- 

но, техниките остават скрити. Истинското предизвикателство  е 

малкият знаменен разпев. Тъй като той е най-старият, при него 

трудностите са най-големи, но за сметка на това, онагледяването 

на полифоничните техники чрез малкия и големия знаменен раз- 

певи разплита най-сложните ситуации.  

Заплахата от разпад на осмогласната система вероятно ос- 

тава неосъзната за древноруската певческа практика. Може да 

се предположи, че появата на структурни промени в модалното 

едногласно мислене провокира развитие в посока многогласие. 

Разпевите путевой и демествен се доближават до балканския тип 

структура, както вече бе споменато. Всяко излизане от руска- 

та традиция е заплаха за излизане от православната канонична 

осмогласна система. Въпреки че новите разпеви стоят твърдо в 

православни рамки, необиграната, нова техника е нарушаване на 

принципа на вариантността, на подобието: „Важно е да се отбе- 

Пожидаева, Галина. Принципы ..., с. 17. 
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лежи, че путевое многогласие съхранява принципа на осмогласи- 

ето, докато демественото е изцяло извънгласово“
121

.  

Древноруското многогласие се развива между манастирски 

стени и пази своята тайнственост и до наши дни. Многобройните 

съвременни изследвания понякога се допълват, но понякога явно 

си противоречат. Това поставя амбициозната цел да обобщим ос- 

новните принципи, свързващи отделните школи. Свързването на 

гласовете по хоризонтал търпи различни интерпретации. Пред- 

лагаме различни хипотези за създаване и изпълнение на древно- 

руското многогласие. 

6.2. Хоризонтално свързване. Хипотези 

6.2.1. Хипотеза №1. Възникване на църковното 

многогласно пеене. Текстово многогласие 

Необходимо е в началото да се направи уговорката, че тер- 

минът многогласие в древноруската теория не съвпада с термина 

многоголосие. На български език многогласие е превод на мно- 

гоголосие, а многогласие (в руския език) има смисъл на едно- 

временно произнасяне на различни текстове. С цел да се избегне 

двусмислица, употребявам текстово многогласие като постоян- 

но терминологично словосъчетание. „Литургичният устав на Ру- 

ската църква е заимстван от манастирските устави на Византия 

и предполага много дълги по времетраене служби, което създава 

затруднения в енорийските храмове. Съкращаването на опреде- 

лени части от богослужението е недопустимо в съзнанието на 

Древна Русия. Многогласието – едновременното произнасяне на  

различни текстове – става изход от тази ситуация. Така се съх- 

ранява целостта на чина и в същото време значително се съкра- 

щава дължината на службата. Многогласието се разпространя- 

ва широко в Русия и приема различни форми. Възможно е да се  

произнасят текстове по два, три и четири гласа или наглас, или 
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основният текст наглас, е второстепенните – шепнешком. (...) Не- 

обходимо е да се отбележи, че на Стоглавия събор през 1551 г. 

е осъдено многогласното изпълнение (на текстовете – б.м.) в оп- 

ределени части на службата (псалми и канон), а не изобщо на 

цялото чинопоследование. С определени уговорки става разби- 

раемо как се стига до разрешение на многогласието от патри- 

арх Иоасаф I и Поместния събор от 1649 г. Очевидно е, че тук 

няма нарушение на Стоглавия събор. Многогласието присъст- 

ва и в съвременното богослужение – при тайните свещенически 

молитви. В многогласното построение на службата е очевидно 

отношението към езика като към нещо самобитно: „не е важно 

молещите се да чуват текста, главното е Бог да слуша“. Важен се 

оказва самият факт на произнасяне на канонично установените 

текстове, а не степента на тяхното субективно човешко възпри- 

ятие. (...) Възможно е ранното руско многогласие (строчно и де- 

мествено), това уникално явление в друвноруското певческо из- 

куство, да е възникнало именно от традицията на многогласието 

(в текстовете – б.м.)“
122

. Този обширен цитат разкрива много се- 

риозни аргументи за съществуване на литургично многогласие. 

Могат да бъдат изведени неговите най-важни характеристики: 

1) създава се йерархична структура между основния и второсте- 

пенните текстове, подчертана чрез динамиката на изпълнение; 2) 

местата с текстово многогласие са ограничени, може да се търси 

определена последователност, периодичност. Тази периодичност 

е индивидуална.Тя се съгражда всеки път във всяка литургия; 3) 

текстовото многогласие е елитарно и изисква по-дълбоки бого- 

словски познания. 

 
Пожидаева, Галина. Певческие традиции Древней Руси. Москва: Знак, 
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6.2.2. Хипотеза №2. Групиране. Възможни варианти 

6.2.2.1. Основен и подчинен  

Тук отново теоретиците не са единни. Опората, на която мо-  

жем да се опрем е: „Изходно за руското многогласие е двугласи- 

ето. То се състои от главния, основния разпев и съпровождащия  

го глас“
123

. Възможностите за групиране са различни в зависи-  

мост от различните източници. Изхожа се от логиката на йерар- 

хичната структура –основният глас путь влиза в комбинация с 

останалите два гласа. Според Вл. Мартинов възможните двойки 

са путь и низ, путь и верх
124

.  

6.2.2.2. Свързване съобразно акустичния принцип  

„Обикновено най-развити в мелодическо отношение са 

крайните гласове: тяхното съвместно звучене отговаря на всич- 

ки „норми“ на съгласуване, отразяващо разбирането на наши- 

те предци за „съвършената“ хармония. Втора такава „акустиче- 

ски“ чиста двойка гласове се явява комбинацията между долния 

и средния глас. Съчетанието между средния и високия глас въз- 

никва като резултат от обединение на тези две двойки гласове: 

то допуска разнообразни варианти на дисонансите, но преобла- 

даващи са секундите“
125

. Този вид свързване трудно може да се  

подкрепи с нотни примери, защото получените вертикални съ- 

четания не съвпадат с описаните в цитата натурални интервали. 

6.2.2.3. Хетерогенно, вторично свързване 

Ще представим друг източник, според който определената 

като вторично образувана дисонантна двойка е с преобладаващи 

секунди. Така принципът на образуване може да се обоснове и 

Русское церковное многоголосие. – В: Ектения. Сост. Ю. Евдокимова, А. 

Конотоп, Н. Кореньков.Москва: Композитор.  

http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.ektenie3 .  

Прегледан 22.08.2014.  
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в този двуглас, още повече че за основа служи средният глас (в 

който се поставя основния напев), наречен путь. „Тясното раз- 

положение на гласовете изразява връзката с монодията, която е 

абсолютно единство. Това единство – цялото старо едногласие 

– някак излиза от собствените си рамки, за да обхване със своя- 

та мощ хаотичната множественост, привеждайки в максимална 

близост разделените части. Оттук идва изобилието от секунди 

в многогласието, наречено демествено-путевое“
126

. За един бъл-  

гарски теоретик няма нищо случайно във въпросния вертикал. 

За руския изследовател обаче такъв вертикал няма убедително 

обяснение вероятно защото не е разпознат като типично руски. 

Можем да отбележим, че древноруската певческа практика е от- 

ворена и възприемчива, за разлика от теорията, очертаваща се 

по-скоро като затворена и автономна. 

6.2.2.4. Добавяне/изваждане на гласове 

„Тригласните разпеви се появяват на основата на двуглас- 

ните: новият глас се добавя към вече съществуващите два. Запи- 

саните в книгите тригласни разпеви могат да се пеят двугласно, 

като се избират двойки – нисък и среден, среден и висок глас. 

Виждаме, че и в многогласното пеене съществува същата прак- 

тика на вариантно изпълнение на записания текст, както и в едно- 

гласието“
127

. Тук има единомислие с Вл. Мартинов по отношение  

на реално звучащите двойки. Според този източник обаче осно- 

вен е двугласът, докато при Вл. Мартинов основен е тригласни- 

ят строеж, от който може да се извади един глас. С други думи, 

многогласието може да се разглежда и в обратен ред – триглас- 

ният строеж да се приеме като изходен материал (изхождайки 

от метафоричното пренасяне на сюжета на иконата „Войнстваща 

църква“), а редуцирането на гласовете – като вторично явление. 

Мусохранов, иерей Григорий. Демественно-путевое... 

Русское церковное... 
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6.2.2.5. Разпад на многогласието 

Н. Успенски представя многогласието и по друга логика – 

обявява всеки глас за самостоятелна единица. „Кое е най-харак- 

терно за руското църковно многогласие? Преди всичко това, че 

то се създава на основата на мелодичните разпеви. Всеки глас 

представлява вид (вариант) разпяване на дадения текст и може 

при необходимост да звучи отделно като пълноценна мелодия. 

Това е най-важното. Оттук произтичат всички други особености 

на многогласието. Имащо мелодична природа, то максимал- 

но изтъква свойствата на руските едногласни разпеви – тяхна- 

та пластичност, широта, гъвкавост на ритмичния рисунък, не- 

говата асиметрия (липса на задължителна кратност, делимост 

при раздробяване на големите трайности). Руското православно 

многогласие притежава същите качества, които притежава и ру- 

ското православно едногласие“
128

. Отново виждаме сериозната 

аргументация за многозначно тълкуване на древноруския тер- 

мин разпев, прецизиран в съвременната руска медиевистика като 

многоразпевност. 

6.2.2.6. Многогласието като йерархична структура 

„Верх“ и „низ“ (понякога и „демество“) са само отзвук, те са 

второстепенни и подгласни на „путь“, носещ каноничния напев. 

Тази второстепенност, подчиненост на гласовете, обграждащи 

основния глас (путь), се отразява на ритъма, динамиката, ладови- 

те съотношения: протяжният и съзерцателен горен глас (верх, де- 

мество) и постепенно движещият се, „действен“ долен глас (низ) 

служат само за фон, лишен от танцувалност и чувственост“
129

. 

Йерархията изтласква определен глас пред останалите. Към този 

вид можем да причислим добавяне на четвърти глас. „Четириг- 

ласни строчни партитури се срещат рядко. Четвъртият глас пее 

Пак там. 
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същата мелодия на знаменния разпев, която се изпълнява и от 

останалите гласове с незначителни изменения и кръстосвания, 

което води до ограничен обем на звукореда. Изпълнението на де- 

мество се възлага на най-опитния певец, притежаващ силен глас. 

Такива (певци – б.м.) обикновено се явяват самите ръководители 

на хора, те са т. нар. головщики или доместики. От последната 

дума произлиза названието на демествената партитура. Пеенето 

с демество по същество е пеене със солист. Затова демество се 

среща предимно в тържествените празнични песнопения“
130

.  

6.2.3. Хипотеза №3. Идеята за случаен вертикал 

„Казано по-просто, певците не съчиняват хармония, не хар- 

монизират някаква мелодия, а едновременно изпълняват две, три 

или четири самостоятелни мелодии и просто се удивляват на чу- 

десното звучене, което се получава. Партиите не противостоят 

една на друга, а се сливат в монолитно, металическо съзвучие, 

което изразява характера и идеята на дадената култура, на Све- 

щена Русия. Очевидно, това се чува най-ярко в камбанния звън 

и в многогласието, наречено демествено-путевое. Не случайно 

времето на разцвет на многогласието в Русия съвпада с разцвета 

на камбанното изкуство“
131

. Този въпрос специално ще бъде раз- 

гледан (Вж. Седма глава). 

След като срещаме при авторитетни автори противоположни 

твърдения, остава да оставим въпроса за историческата истина 

отворен. Важно е единомислието за възможното разпластяване/ 

напластяване на партитурата по хоризонтал. Аналогична техни- 

ка ще търсим и по вертикал. 
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6.3. Многогласно вертикално осмисляне на 

формулата. Основни техники на многогласно 

разпяване 

6.3.1. Просодема 

Ще се опитаме да следваме вече прокарания принцип в из- 

следването – да изхождаме от речевата структура. Така, както 

в основата на разпевността стои разделноречието, а в основата 

на хоризонталното свързване на гласовете – текстовото мно- 

гогласие, по същия начин просодемата се оказва музикално-ре- 

чевата опора на вертикалото свързване на формулите. Дефини- 

цията на Б. Карастоянов за просодема е: „Тук прилагаме модел 

на озвучаване на слоговете (с една или няколко тонеми, или с 

части от тонемата), които се предават в столповата нотация на 

знаменния разпев с основни знакови единици, т.е. знамена, това 

обозначаваме с термина просодема“
132

. Г. Пожидаева определя 

просодемата като начална, изходна опора, тя се опира на му- 

зикално-словесната единност: „От всички музикално-речеви 

структури, възникващи при съединяване на слово и напев, глав- 

ната организираща роля изпълнява просодемата като единица 

на вътреслоговото разпяване. Именно разпятият слог на текста 

се явява главна организираща единица за всички многогласни 

композиции по хоризонтал и вертикал. Речевият ритъм на про- 

содемата в звучащото песнопение, съединявайки се с музикал- 

ния ритъм на вътреслоговото разпяване, определя принципите 

на развитие на музикалния материал в песнопението“
133

. Разши- 

ряването на дефиницията от Г. Пожидаева прави възможна упо- 

требата на термина в контекста на многогласието. В по-старите 
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източници може да се намери подобно описание: „Може също 

да се съхранят опорните звуци-срички на главния разпев, като 

им се даде вариант в съпровождащия глас. Това е най-разпрос- 

траненият начин за създаване на многогласни разпеви. Гласове- 

те започват заедно, в унисон, след това се разделят, преплитат, 

сливат и отново се разделят. Сричките на текста служат за опо- 

ра, за контрол в съчетаването на мелодиите“
134

. За съжаление, в  

цитираните текстове липсват конкретни примери. За да избегнем 

свободно тълкуване, ще ограничим разсъжденията върху словес- 

ните конструкции. 

В многогласните песнопения ще видим, че техниките на раз- 

пяване не са еднородни и не се прилагат равномерно (в цялото 

песнопение). Такава плавност, характерна за западното мислене, 

тук не се осъществява. Изключваме обаче възможността да ока- 

чествим тази неравномерност като неосъзнат многоглас. Остава 

да разгледаме техниките и да видим в какъв контекст се прилагат, 

за да се изведе извод за „хаотичните“ на пръв поглед вертикални 

съчетания. 

6.3.2. Орнаменти в основния напев 

В многогласието различни формули получават индивидуал- 

но, (единично) разпяване само в един глас, както и симултанно 

разпяване, което е изградено на принципа на групиране на гла- 

совете. При тази техника се получават „едновременнозвучащи 

вариации“. 

 
 
 
 

Русское церковное... 
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Пример № 14, И. Вознесенский, с. 132ж 

 

6.3.3. Украшения в последния член на строчната основа 

За тази техника изследването на И. Вознесенски отново е ос- 

новен източник: „украшенията се отличават с това, че не заемат 

съществена част от фразата, те са само добавени в нея без вся- 

какъв ущърб. От друга страна, мелодичните украшения имат оп- 

ределена форма, което не позволява да се смесват с другите из- 

менения в мелодията. Украшенията се употребяват в последния 

член на строчната основа, именно пред окончателния звук и имат 

значение на колебливо проточване, забавяне на предпоследната 

нота, която може напълно да се замени, да бъде пропусната“
135

:  

 
 
 
 
 
 

Вознесенский, протоиерей Иоанн. О церковном пении Православной  

Греко-Российской Церкви: Большой и малый знаменный роспев. Рига, 1890, 

с. 149-150. http://files.seminaria.ru/texts/science/voznesensky/znamenny/8gl .  

pdf. Прегледан 22.08.2014.  
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Пример №15, И. Вознесенский, с. 151 
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6.3.4.Техника на „хармонизиране“ на финалното съзвучие 

И. Вознесенски показва различни техники на „хармонизиране“, 

които се прилагат предимно устно в големия знаменен разпев. Като 

начало, ще уточним, че терминът подголосок не означава само под- 

глас: „Хармоничните звуци, които се изпълняват едновременно с 

основния звук на мелодията, се наричат подголоски. Те не се обо- 

значават в самата мелодия, а се изясняват от певческата практика и 

чрез съпоставяне на фрази с една и съща конструкция“
136

. Това е ва-  

жна насока за всеки изследовател, тъй като показва, че при изпълне- 

ние не е ясно кой глас е основен и кой е хармонизиращ. Ситуацията 

се усложнява допълнително от тясното разположение на гласовете 

в монотембровата басова полифонична тъкан:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №16, И. Вознесенский, с.145 

 

Тук изменението е в края на формулата. Вместо придвижва- 

нето в степен надолу, има придвижване степен нагоре. Така се 

получават емблематичните руски терци. От примера виждаме и 

характерния квартов скок надолу и подголосок, повтарящ вече 

изпят звук, или връщане в предходния звук. Получава се харак- 

терната хармонична квинта. При по-голям слухов опит може да 

се забележи, че това са най-честите, „най-руските“ финални хар- 

монизации. 
 

Пак там, с. 145. 
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И. Вознесенски показва аналогично постепенно придвижва- 

не в противоположна посока на хармонизиращия  глас, при което 

се получава друго, различно финално съзвучие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №17, И. Вознесенский, с. 146 

 

6.3.5. Техника на удвояване  

Разкрива се принципът на удвояване и конкретното му при- 

ложение: „една и съща последователност от звуци, често повта- 

ряща се в различни гласове, а понякога и в рамките на един глас, 

в един и същ вид в цялото песнопение, при това не само на квар- 

ти, но и на квинти, терци, секунди. (...) При това, транспозицията 

в мелодията от нормалната степен (при посочените по-горе раз- 

стояния) се прави понякога само върху няколко ноти (две – три), 

понякога в някаква част от фразата например в запева, втората 

част или от крайния член на основата, и т.н.; понякога горният 

или долният хармонизиращ глас принадлежат на една или друга 

музикална фраза, всяка от които е от точно определен глас“
137

:  

Пак там, с. 147. 
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Пример №18, И. Вознесенский, с. 147-148  

 

Да обобщим: Паралелизмите се въвеждат при най-често пов- 

торяемите, общи формули, а не при формули, емблематични за 

определен глас. „Изобилието и разнообразието от варианти е 

особено характерно за възкресните и празнични ирмоси, в които 

авторите на мелодии очевидно са си поставили задача нито една 

мелодична фраза да не бъде точно повторение на друга. При този 

начин на вариране обаче всеки основен член на мелодията, осо- 

бено последният, характерен член остава неизменяем“
138

.  

6.3.6. Извличане на исон (Волынка) 

„В просторечието исонът се нарича „волынка“ (рус. – гайда 

– б.м.)“
139

. Извличането на исон става от предходната формула. 

 
Пак там, с. 148. 

Как пелось...  
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В теоретичните изследвания непрекъснато се изтъква липсата 

на исон в руската православна традиция. Действително, влиза в 

практиката късно,чрез южните славяни, както беше споменато. 

Но фактът, че терминът исон бързо се русифицира, говори за 

важното му място сред останалите техники. 

Исонът в руската практика се свързва първоначално с де- 

мествено-путевое многогласие и веднага получава знак в крюко- 

вата нотация, както и символично значение: „Изкусната мелодия 

сякаш се свива около неподвижната звукова ос. И най-незначи- 

телният детайл от богослужебната практика винаги е натоварван 

с богословски смисъл. Така и в конкретния случай непрекъснато 

звучащият звук въплъщава непоколебимостта на догмата, а об- 

виващата го мелодия на разпева – неговото тълкуване. Може да 

се сравни непрекъснато звучащият тон Э и с рамката в древно- 

руската икона. (...) Височината на тона Э може да се мени в съот- 

ветствие с издигането и спада в мелодията“
140

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пак там. 
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Пример №19, Благословен еси Господи, Малый знаменный  

распев. Обр. Митрополит Иларион (Алфеев), из Всенощное 

бдение, 2006, с. 39-42  

 

Вижда се, че исонът е „взет“ не само от предишната формула, 

но и от предходния дял. Митрополит Иларион (Алфеев) подчер- 

тава тази техника, като изписва исона със синкоп с изключител- 

но къса подготовка. Исонът е непрекъснат, но на „неудобните“ 

за исон места има преместване в долен съседен тон. Допускам, 

че оттук произлиза т. нар. „руска каденца“ върху седма ниска 

степен. По аналогичен начин се поставя исон и в грузинските 

песнопения (вж. Седма глава). 

Ще разгледаме и още едно решение на задачата, отново вър- 

ху „неподатливия“ знаменен разпев. Прот. Кирил Попов, възпи- 

таник и на българската, и на руската школи, подхожда по следния 

начин: 
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Пример №20, Догматик, Малый знаменный распев, обр. К. Попов 
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Виждаме прекъсване на исона, редуване с унисон. Имаме 

по-изявено формулно осмисляне, исонът не се мести. Това го 

свързва с описанията на най-старата византийска практика на упо- 

треба на тази техника – на безразлично ручило. Но от друга страна  

– прекъсването е своеобразно русифициране на исонната техника. 

6.3.7. Запев  

Една от основните характеристики на демественото пеене е 

встъпителният запев: „То (солото – б.м.) е доста продължително, 

за да послужи за интонационна настройка на хора: очевидно е, че 

се разчита на ефекта от красиво звучащия глас“
141

. Коментарът на  

Н. Успенски е повлиян от общата насока на теорията от това вре- 

ме – да се сравнява с по-късна западна епоха. В случая солистът 

подготвя интонационно хора като запев в грегорианския хорал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №21, Хвалите имя Господне 

 
Пак там. 
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Специфичните техники, разгледани в тази глава определят 

древноруското многогласие като „разпластено“ по хоризонтал и 

вертикал. Възникват аналогии с разпластяването в иконите. Този 

ефект се изявява в различна степен както в музикален, така и в 

иконографски контекст. В следващата глава ще допълним зна- 

нието за многоразпевността, използвайки противоположния ме- 

тод – ще тръгнем от разбирането за цялост.  
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Седма глава. 

РАЗБИРАНЕТО  ЗА ЦЯЛОСТ 

7.1. Изходна позиция 

Какви са критериите за цялост и менят ли се те в различен кон- 

текст? Разсъжденията на П. Флоренски върху проблема са след- 

ните: „Цяло“ предполага някаква форма или, казано с други думи, 

„цяло“ предполага някаква норма, по която съдим, че там нещо 

липсва и тази норма винаги трябва да бъде свързана с възприема- 

емата от нас реалност така, че по нея самата да видим, че тази нор- 

ма е изпълнена или не“
142

. П. Флоренски прави нюанс, който касае  

психическото възприятие на цялото: „Нашите представи и възпри- 

ятия си взаимодействат и се явяват сила. Когато ние възприемаме 

това, което по външен вид изглежда само форма на нещо, ние зна- 

ем, че взаимовръзката на елементите на това нещо е обусловена 

от сили, взаимодействащи между елементите. Всеки елемент се 

определя чрез друг. И самото съществуване на другите елементи 

няма да е такова, каквото би било, ако не му въздейства окръжава- 

щата среда“
143

. Такъв случай на „липса“ може да се усети в запад-  

ната музика, изискваща комплеменарност на гласовете, но не и в 

древноруското многогласие. В тази глава ще сравним начините за 

осъществяване на цялост в западното, грузинското (православно) 

и древноруското многогласно мислене. 

7.1.1. Западната комплементарност 

„Основният закон на полифоничната структура се състои в 

това, че комплексът от гласове винаги се представя като един- 

ство. Увеличаването броя на гласовете никога не нарушава впе- 

чатлението за единство на цялото, в което са вплетени отделните 

линии; от друга страна, липсата на някой от гласовете би привел 

Флоренский, Павел. Анализ...  

Пак там. 
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не към просто уточнение на линейния комплекс, а към разруша- 

ване на неговата органичност. Основното изискване на контра- 

пункта може да се изрази така: многогласието не е сума, а един- 

ство. Привидната вътрешна простота в сложните полифонични 

произведения се заключава в това, че многогласният комплекс 

изпъква повече като единство, отколкото като сплетени единични 

гласове. Който иска да пише контрапунктично, трябва да мисли 

многогласно от самото начало“
144

. В буквален превод терминът 

комплементарност означава взаимно допълване на гласовете. 

Това става на две нива: 1) комплементарен ритъм – най-често 

коментиран и най-забележим; 2) вертикално допълване на съзву- 

чията – осигуряване на основен, терцов и квинтов тон. 

7.1.2. Древноруската релативност 

Древноруската многоразпевност проявява двойствен харак- 

тер. От една страна, имаме статично пребиваване в едни уста- 

новени рамки, от друга страна, – изобилието от интонационен 

материал дава усещане за постоянно прехвърляне на тези рам- 

ки. Именно хоризонталното протичане е определящото, ясното, 

а вертикалното осмисляне остава основното теоретично предиз- 

викателство. Тук липсва западната логика на комплементарност 

– и ритмична, и вертикална, но определено съществува логика на 

свързване на гласовете. Можем да обобщим, че в древноруските 

песнопения гласовете се съ-отнасят, а не се допълват. За цел- 

та на изследването ще въведем нов термин релативност, назо- 

ваващ емблематичните прояви на този различен тип свързване. 

Релативността се изразява в свързване на самодостатъчни 

хоризонтални единици. Това дава и друга важна констата- 

ция – има основание да се подразбира, че логиката на всяка 

партитура може да се осмисля и индивидуално. Аргумента- 

ция в полза на избора на думата релативност като събирателен 

 
Курт, Эрнст. Основы..., с. 221. 
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термин можем да намерим в синонимите: относителен, зависим, 

непостоянен, неустановен, неутвърден, изменчив, условен
145

. В 

термина фони много ярко е изразена релативността. Субелемен- 

тите се описват с определенията относителен, зависим, условен. 

Тонемата носи същите характеристики. Непостоянният брой 

гласове при изпълнение на строчната партитура се свързва с 

определенията непостоянен, неустановен, изменчив. В първич- 

ната, основна структурна единица фони, в специално въведения  

във връзка със знаменния разпев термин тонема, както и в край- 

ната реализация – троестрочие откриваме последователност в 

реализацията на релативността. 

7.1.3. Грузинското триединство 

Да разгледаме грузинските многогласни православни песно- 

пения: „Грузинската музика е своего рода музикален феномен, 

тя се отличава от всяка друга полифония със своите качества. 

Грузинците я сравняват със Светата Троица. Духовното основа- 

ние е: трите гласа се явяват основни и независими, при тях няма 

главен глас, какъвто е cantus firmus в европейската музика. Един- 

ството на Светата Троица се въплъщава в едновременното про- 

изнасяне на думите, което не се наблюдава в западноевропейско- 

то полифонично  изкуство“
146

. Като най-рано въцърковено, още в  

Средновековието, грузинското многогласие не се налага да „пре- 

одолява“ трудностите на монодийната логика. Затова, в музика-  

лен смисъл можем да го възприемем като пример за неразчлени- 

ма цялост или цялост-единица. В технологичен план грузинското  

многогласие е уникално, в сравнение със западните и древнору- 

ски църковни реализации. Но, както знаем, няма самозараждащи 

се конструкции. Само Бог твори от нищото. Коренът на грузин- 

 
Синонимен  речник. http://sinonimen.onlinerechnik.com/duma/релативен.  

 
Жежель, Григорий. История... 
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ското православно многогласие е грузинският фолклор. Има- 

ме многогласен комплекс в самия замисъл. По същата логика 

е изградена и българската диафония. Църковната византийска 

практика заимства от фолклора техниката за поставяне на исон, 

но той се явява „дописан“, привнесен. По аналогичен начин се 

подхожда и в древноруската практика. От употребата на различ- 

ни фолклорни техники произтичат стилови разлики в певческите 

традиции на двете поместни църкви (Руска и Грузинска). Допъл- 

нителни, финални изводи ще търсим, след като добавим емпи- 

рично познание и сравнение на самите партитури. 

7.2. Вертикално свързване 

7.2.1. Характеристики на вертикала в 

древноруското многогласие 

В изследването са използвани партитури, цитирани само по 

един източник (Николай Успенский. Образцы Древнерусского 

певческого искусства, 1985 г.). Целта е да се следва единството 

в начина за разшифроване на песнопенията. Читателят трябва 

да има предвид, че путь и низ са транспонирани с една октава 

по-високо под влияние на западното партитурно изписване. 

В описанието на троестрочната партитура се откроява об- 

щото впечатление на изследователите за преобладаващ секун- 

дово-квартово-квинтов вертикал. Картината обаче не е едноз- 

начна. В изследването ще се ръководим от наблюдения върху: 

1) преобладаващи вертикални съчетания. За прегледност, те ще 

бъдат представени като числов израз в следния ред: низ-путь, 

путь-верх, низ-верх; 2) финални съзвучия; 3) други особености. 

В следния пример наблюдаваме неточни унисони, кръстос- 

ване на гласовете, вертикални съчетания: 1-3-5, преобладава 1: 
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Пример № 22, На реце вавилонстей, Псалом 136 

 

Следващият пример е с вертикал 3-5, преобладаващи пара- 

лелни 5:  
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Пример № 23, Приидите, поклонимся 

В Пример №24 първа фраза И ныне и присно и во веки ве- 

ковъ аминь – паралелни 1-2; втора фраза Единородный Сыне... 

– паралелни 1-3. Края на предпоследната и финалната формули 

– духу спаси насъ – паралелни 4: 
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(...) 
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Пример № 24, Единородный Сыне 

 

Ще дадем пример за тонема-строка. Низ е скачащ, предста- 

влява вариантно проведено остинато в кварти; вертикални съче- 

тания: 3-5-1:  
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Пример №25, Свете тихий 

 
От юности моея. Вертикални съчетания – преобладава 1-3- 

5. Правят впечатление точно проведените паралелни квинтакор- 

ди в някои формули. Финални съзвучия в края на фразите отдолу 

нагоре: 5-1-5, 4-5-8, 5-4-8: 
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Пример №26, От юности моея 
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Буди имя Господне. Вертикални съчетания: 3-умалена 5-7, 

едновременна употреба на си в низ и си бемол във верх.Това е 

пример, илюстриращ състава на руския обиходен звукоред – т. 

нар. миксодиатоника (термин на Ю. Холопов). Финално съзву- 

чие: 4-6-9:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №27, Буди имя Господне 

 
Достойно есть. Вертикални съчетания: преобладаващи 4-3- 

6, финално съзвучие: 4-2(3)-5(6) В този пример секундово-квар- 

тово-квинтовият вертикал е „изправен“ в квартсекстакорд във 

финалното съзвучие. Вероятно има някаква тенденция за прокар- 

ване на последователност във вертикални опори – последовател- 

ност в употребата на едни и същи вертикални съчетания:  
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Пример №28, Достойно есть 

 
Свете тихий. Вертикални съчетания: 3-3-5(паралелни квин- 

такорди). Финално съзвучие: 4-4-7: 
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Пример №29, Свете тихий 

 
Приидите, поклонимся. Вертикални съчетания: унисони, 

1-2-2, 1-3-3, 1-4-4, 3-2-4, 4-2-5, 4-3-6... Финално съзвучие: 2-2-3: 
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Пример №30, Приидите, поклонимся 
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Буди имя Господне (№1). Вертикални съчетания: преоблада- 

ващи унисони, случайни 1-2-2, 1-3-3. В късото песнопение лесно 

се вижда смяната на вертикала и съзнателното встъпване във фи- 

налното съзвучие от 4-1-4 в 4-2-5:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №31, Буди имя Господне (№1) 

 
За финал, едно от „най-подредените“ песнопения във вер- 

тикално отношение. Първа строка – до благородныя царевны: 

1-3-3 (паралелни 3); в началото на святеишаго патриарха: 4-2- 

5; финално съзвучие: 3-2-4:  
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Пример №32, Многолетствование 

 

Като основни белези на древноруското многогласие можем да 

отбележим: 1) честа смяна на вертикалните съчетания в хода на 

песнопението; 2) различните песнопения имат различно вертикал- 

но осмисляне; 3) финалното съзвучие като правило се стреми към 

вертикална организация, непроизлизаща от общата логика на песно- 

пението; 4) във финалните съзвучия най-често срещани са комбина- 

циите от кварти, квинти, секунди и октави (4-5-2-8).  

 
7.2.2. Характеристики на вертикала 

в грузинското многогласие 

Непосредствено ще разгледаме два примера от грузинското 

многогласие. Като цяло, забелязваме единната логика в строежа 

на вертикала, затова и приложените примери са ограничени. 

Най-общото впечатление е: хетерофония с преобладаващ тер- 

цов вертикал, последователност в употребата на финалните съзву- 

чия, съответстващи на общата характеристика на вертикала.  
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Пример №33, Предначинательный псалом
147  

 
С основание можем да наречем финалните съзвучия каденци, 

аналогични на западните. Има последователнтост и при водещите 

степени – достига се до финалното съзвучие чрез паралелни квинти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://melos.su/uploads/notes/04_Gruz/103_ps_gruz.pdf. 

Прегледан
 
12.02.2015.  
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Пример №34, Херувимская песнь
148  

 
 

http://melos.su/uploads/notes/04_Gruz/Heruvimskaja_gruz.pdf. 

Прегледан 12.02.2015.  
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Структурата на колената е аналогична на византийската – 

две полуизречения ab с вариантно a и твърдо, неизменяемо b. 

Колената отстоят на секунда. Силните постепенни (секундови) 

връзки между отделните колена се наблюдават и в древноруски- 

те песнопения. 

7.3. Паралели 

Да се върнем към паралела между грузинско и древноруско 

многогласие. Създаденото като единно тяло грузинско тригласие 

се основава на единна логика. Западното многогласие също се 

гради на предварителен замисъл, очертаващ логиката на цялост- 

ното протичане. Разпластеното по хоризонтал и вертикал древ- 

норуско многогласие съдържа елементите на цялото, но разхвър- 

ляни в общата система, наречена многоразпевност. С тази своя 

характеристика паралелите и със западното, и с грузинското 

многогласие са отрицателни. В този смисъл определението „об- 

ратен“ (по аналогия с обратната перспектива) напълно подхожда 

на древноруското многогласие. 

7.4. Финалните съзвучия в древноруското 

многогласие – изява на целостта 

Н. Успенски търси опора и закономерност в началото на 

фразата. „Демественото многогласие винаги започва с консо- 

нантно звучене. Възникващата в потока на движението на гла- 

совете дисонантност значително отслабва, понякога се заменя с 

консонантност в тези места, където произлиза членение на про- 

изведението на мелодични фрази. Това е свързано със стихосло- 

жението на текста (ще напомним, че квартата и в строчното пеене 

се разглежда като дисонанс). Тази закономерност встъпва осо- 

бено забележимо и служи като средство за образуване на мно- 

гобройни дялове в произведенията“
149

. Авторът не напразно се  

насочва към началото на построението, където се забелязва пов- 

Успенский, Николай. Многоголосие ...  
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торяемост в характеристиките. От тези разсъждения може да се 

изведе като принцип трайната анафоричност на древноруски- 

те многогласни образци. Исторически обаче се утвърждава краят 

на построението – клаузулата. Вероятно това кара Н. Успенски 

да коментира и финалните съзвучия: „Болшинството тригласни 

песнопения завършват на кварта и голяма секунда и даже на две 

големи секунди“
150

. И по-нататък: „Но как да обясним каденцата 

с две секунди, която се използва толкова настойчиво от майсто- 

рите на демествено пеене даже там, където това не е резултат от 

гласоводенето? За слуха, възпитан в темперирания строй, худо- 

жествено-естетическото значение на това явление е неразбира- 

емо. Остава да се съгласим с Б. В. Асафиев, който пише на В.  

М. Беляев: „Много трудно е за слуха да усвои интонационния 

смисъл на разкриващия се пред вас национален стил на кварто- 

во-квинтова полифония с изумителната красота на каденцовите 

секундови ходове и цялата система от каденци. Но какво пък. 

Трябва да приучим себе си да слушаме музикалните докумен- 

ти, а не да разсъждаваме върху тях „нагледно“ – такова е моето 

убеждение“
151

. По обща логика, изследователите се ръководят от 

утвърдения навик – каденцата да се възприема като определяща. 

Употребата на термина каденца трябва да се търси в западна- 

та логика, но уместно може да се приложи и върху грузинските 

многогласни песнопения. Те се разглеждат като постоянно мно- 

гогласие, там може да се търси установено предпочитание във 

финалните съзвучия. В древноруското многогласие има опре- 

делени предпочитания във вертикала, но той няма точно теоре- 

тично описание, т.е. не отговаря на дефиницията за каденца. В  

същото време, логика съществува. Финалните съзвучия се стро- 

ят от интервалите кварта, квинта, октава, секунда, по-рядко в 

 
Пак там. 

Беляев, Виктор. Древнерусская музыкальная письменность, стр. 4. Цит. 

по: Успенский, Николай. Многоголосие...  

 

135

150  

151  



състава влизат терца и секста. Тогава можем да преминем към 

хипотезата, че изборът на интервали се ограничава в определен 

кръг, те са част от определено цяло и това цяло се подчинява 

на предварителни конкретни теоретични знания. С други думи, 

съществува обективна цялост – тя е формирана предварителна 

вътрешна представа. А звучащата цялост е сбор от елементите 

на тази предварителна представа. Тази насока на разсъждение 

можем да подкрепим със следващия цитат: „Интересно е това, 

че най-често срещани съзвучия в демествено-путевое многогла- 

сие са секунда, кварта и квинта. По наше мнение това кварто- 

во-квинтово и секундово звучене не е случайно, явява се израз на 

антично-средновековното обективно светоусещане. На подобни 

съзвучия се гради фонизмът на многогласието в песенните тра- 

диции на южните славяни – българите, както и на грузинците. 

Секундата е разцепление на звука, квартата и квинтата са чис- 

ти интервали, те най-пълно изразяват целостта на звука. С дру- 

ги думи, съчетанието на секунди, кварти и квинти е проява на 

Цялото в музиката, значи, демествено-путевое многогласие се 

стреми към съвършената хармония, ако хармонията се разбира 

в нейното буквално значение, като премахване на разпокъсаното 

множество и достигане на максимално единство. За разбиране 

на онтологичната основа на указаните съзвучия е необходимо да 

се обърнем към антично-средновековната космология. Филосо- 

фът-неоплатоник Прокъл описва три вида пропорционални съ- 

отношения между четирите основополагащи стихии на космоса 

огън, въздух, вода и земя – аритметично, геометрично и хармо- 

нично. Съгласно хармоничните пропорции на Прокъл, преходът 

от огън към въздух съответства на интервала кварта, от въздух 

към вода – секунда, от огън към вода – квинта, от огън към земя 

– октава. По този начин, целият антично-средновековен космос 

звучи като октава, в която звучат две кварти, две квинти и една 

секунда. Ако вземем под внимание патристичния възглед, според 
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който космосът носи в себе си отпечатъка на Божествената твор- 

ческа сила, то изводът е очевиден: вертикалът на демествено-пу- 

тевое многогласие е израз на нетварната Божествена хармония, 

той е въплъщение на звучащите Божествени енергии“
152

. Опо- 

рата в древногръцката теория е неизменна част в изследванията 

върху християнската проблематика. „Ето защо новите богослови  

са длъжни, подобно на великите отци на Църквата, отначало да 

извървят духовната елинизация (по думите на Достоевски), ако 

искат да бъдат истински богослови и учители на Църквата“
153

.  

В музикален контекст важна опора за изследването е представе- 

ната от М. Булева аритметична, геометрична и хармонична пропор- 

ции като четворната връзка (условно C-F-G-c) във вид на таблица:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №35, Схема, М. Булева, с. 301 

 

М. Булева смята, че това е „най-убедителният и красив израз 

на идеята за хармония в Древна Гърция и може да се открие във 

всички трактати, съдържащи ключовата дума „хармоника“ или 

посветени на музиката“
154

.  

 
Лосев, Алексей. Античный космос и современная наука. – В: Алексей 

 
 

Мидич, Пожаревацки и Браничевски епископ Игнатий. Православното ... 

Булева, Марияна. Идеята за хармония. Пловдив: АСТАРТА, 2009, с. 301. 
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В древноруската теория обяснението за свързване, напом- 

нящо камбанен звън, е често срещана метафора, но във връзка 

с вече изведените примери за финални съзвучия тя е от особено 

значение. „Московският звънар Константин Сараджев смята, че 

в природните звуци, колкото и разнообразни да са те, няма дисо- 

нанси: Дисонанс – това е явление, възникващо от несъвършен- 

ствата на човешкия слух. И, по утвърждение на звънаря, от всич- 

ко, създадено от човешки ръце, само камбаната е способна да 

предава звуци, намиращи се в природата благодарение на обер- 

тоновете и богатството на звучене на сложните сплави, от кои- 

то се отлива камбаната“
155

. Като символ, свързван с православна  

Русия, камбаната се вплита трайно в слухово-зрителните пред- 

стави: „композиционното и фонично сходство в троестрочие и 

демество с камбанния звън не само не е случайно, но е във висша 

степен закономерно и отразява най-характерната особеност на 

руската средновековна певческа традиция. При това, крайно ва- 

жно е това, че, ако регионалните стилове народни песни се при- 

числяват към един или друг тип камбанна звучност (към високи- 

те камбани – на Север, към ансамблово пълнозвучие – на Юг), 

то троестрочието интегрира, свободно комбинира различни при- 

йоми, разпръснати в регионалните традиции“
156

. Първоначално  

прокараната идея за случаен вертикал (вж. Шеста глава) и напра- 

вената връзка с античното разбиране за хармония всъщност не 

влизат в противоречие. От една страна, в свързването и настрой- 

ването на камбаните е заложен „фиксиран“ вертикал – най-често 

камбаните са настроени на кварти, квинти и секунди. От друга 

Чечелюк, Петр. Мастера волшебной мелодии древняя слава волынских 

 
 
 

Конотоп, Анатолий. Русское строчное многоголосие: Текстология, стиль, 

культурный контекст: Автореф. дис. докт. искусствоведения. Москва, 1996, с. 

55-56, Цит. по: Мусохранов,
 
иерей Григорий. Демественно-путевое...  
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страна, обертоновете създават паралелно звучаща дисонантост. 

Така получаваме многогласие с йерархична структура. В хори- 

зонталното мелодично протичане също има логика. Получава се 

вариантно проведено остинато – едногласно, двугласно и дори 

тригласно – в прочутия празничен тризвон. Между тържестве- 

ния камбанен звън тризвон и тържественото тригласно пеене 

троестрочие действително може да се прокара аналогия и да се 

търсят общи черти в звученето. Руската подгласна полифония се 

„въцърковява“ посредством камбанния звън. И тъй като не влиза 

директно чрез фолклора, това многогласие е „изчистено“ от вся- 

какъв битовизъм. В него вече не съществуват аналогии с позна- 

та песен, започват да действат единствено представи, рамкирани 

като вътрешновидов църковен синтез.  

За да спазим вече създадената традиция, ще направим от- 

ново паралел със западната музика. С намерението да се обяс- 

ни вертикалната логика, в руската теория се прокарва идеята за 

транспониране на гласовете. Авторитети като Г. Пожидаева, С.  

Скребков лансират тази идея. Както се вижда от партитурите, 

резултатът няма да бъде в полза на терцовия строеж. Йерей Гри- 

горий Мусохранов изразява следното мнение: „Да се замени се- 

кундата с терца в демествено-путевое многогласие е равносилно  

на това, в древноруската икона да се замени температа с мас- 

ло или да се изправи „изкривеното“, неземно пространство на 

иконата и да се замени с ренесансовата перспектива. (...) Ако 

крюковите нотации действително са подразбирали транспозиция 

(транспониране), тя би присъствала в старинните линейни при- 

ложения“
157

. В примерите се вижда, че вертикалните съчетания  

1-3-5 и 2-4-5 са в еднаква степен употребими. Това окончателно 

отхвърля възможността за транспониране. 

Можем да направим извод, че финалните съзвучия, макар съ- 

държащи само части от общото, носят в себе си знанието за ця- 

Мусохранов, иерей Григорий. Демественно-путевое... 
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лост, изразено в тройната опора 2-4-5. От тази гледна точка вече 

не е случаен вертикалът. Той носи скритият характер на хармо- 

нията, на цялото, на иконичността, която можем да определим 

и като: предварително знание за цялост, изразено в конкретна, 

единична реализация.  
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Осма глава. 

НОТАЦИЯ 

8.1. Особености на киевската нотация 

Древноруското многогласие се изписва на двете паралелно 

съществуващи местни нотации – крюкова и киевска. „Следваща- 

та стъпка в прехода от крюкова към линейна нотация е появата 

на т. нар. „двузнаменники“ – ръкописи, в които богослужебните  

мелодии се излагат едновременно на крюкова и на линейна нота- 

ция. Тези „двузнаменники“ утвърждават идеята за адекватност 

и равноправие между двете нотации, показвайки на практика, че 

записаното на крюкова нотация може напълно и с подробности 

да бъде възпроизведено на линейна нотация“
158

. Прехвърляне на  

православните песнопения върху линейна система на пръв по- 

глед е безпрепятствено, ако имаме предвид диатоничния звуков 

материал. Въпреки това, възниква полемика около този въпрос. 

Причината не може да се търси просто в носталгия към автен- 

тичната руска система. Крюковата нотация освен приложен, има  

и символичен смисъл. „Сега следва, макар и накратко, да отбе- 

лежим един аспект на това стълкновение – а именно преходът на 

певческата практика от крюкова към линейна нотация. От много 

хора това явление се възприема като преход от нещо рутинно и 

несъвършено към нещо по-съвършено и прогресивно. Обаче в 

крайна сметка тук може да става дума не за преход, а за съдбо- 

носно съприкосновение на два взаимноизключващи се принципа 

на нотация. Линейната нотация фиксира само звукови структури. 

Тя е неутрална по отношение на качественото състояние на съз- 

нанието и оттук произлиза нейната относителна универсалност, 

тъй като тя може да фиксира всякакви състояния на съзнанието, 

въплътени в едни или други звукови структури. Обратно на това, 
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крюковата нотация, имаща две нива на значение – мелодично и 

аскетично, по никакъв начин не може да бъде универсална“
159

. 

От практиката знаем, че всяко нововъведение се натоварва със 

символичен смисъл. Без съмнение, и в този случай може да се 

подходи по същия начин – върху линейната система да се прех- 

върли символиката, т.е. да се сакрализира писменият знак. Имен-  

но поради универсалността обаче завинаги се загубва тайнстве- 

ността на църковното пеене. А крюковата нотация носи в себе 

си именно идеята за църковномузикален тайнопис. „Патосът в 

изобретяване на линейната нотация е насочен към това, че мело- 

дията може да се узнае без помощта на учителя. Обърнете вни- 

мание, че тук идеята за послушанието се отсича от самия корен. 

Значи, идеята на монашеството, технологията на устното преда- 

ване се отменя и отхвърля“
160

. Съмнение няма, че неприемането  

на линейното писмо е в контекста на принципното неприемане на 

всяко западно изобретение. Трябва обаче да отчетем, че руска- 

та теория успява да извлече техническите ползи и да отсее това, 

което възпрепятства следването на православния дух. Киевската 

нотация всъщност възприема средновековната, а не съвремен- 

ната й мензурална нотация. „Когато през втората половина на 

XVII век в Русия става преход към 5-линейна квадратна (обикно- 

вено я наричат киевска) нотация, тази нотация вече е мензурална 

– т.е. има обозначение за дължина на звука. (...) Продължение и 

развитие на коя именно нотация – на квадратната хорална (XII- 

XIII век – б.м.) или на готическата (XIII век – б.м.) са руските 

топорики, е трудно да се каже, по-скоро – в някаква степен и на 

Мартынов, Владимир. О двойной значении крюковой нотации. – В: 

Владимир Мартынов. Игра, пение и молитва в истории русской богослужебно- 

певческой системы. Москва: Филология, 1997.  
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едната, и на другата, още повече че те са достатъчно свързани. 

Късната европейска мензурална нотация приема кръгли форми, 

в крайна сметка, превръща се в това, което използваме сега“
161

.  

Въпросът не се свежда до формата на нотите, а до осъзнатата 

пречка да се изпише ритмичното многообразие на песнопенията. 

Мензуралната нотация не създава вярната представа за фактура- 

та, нейната пределна линеарност, не предава в пълнота орнамен-  

талния характер на разпевите. Нейното въвеждане в последствие 

вероятно е ускорило преминаването на партесното многогласие 

в ясен силабичен строеж.  

Чрез киевската нотация се запазва и друга средновековна 

особеност при изписване на многогласието – употребата на раз- 

лични цветове и буквени знаци. Най-важният белег на този вид 

изписване е, че липсва партитурно вертикално следене на мно- 

гогласието. По терминологията от това време, гласовете не се 

наричат „партии“, а „аблетури“
162

. Изписват се строка върху  

строка без вертикална организация. Нотацията подхожда на ха-  

рактерното кръстосване на гласовете, както и на специфичния 

асиметричен ритъм на древноруските песнопения. „Във всички  

гласове мелодиите се ограничават в обем секста или септима 

и рядко излизат от рамките на октавата. Това прави достъпно 

за болшинството от певците изпълнението на всеки ред (партия 

– б.м.) от партитурата. Затова отделни щимове не са разписва- 

ни; всички певци пеят от партитурата. За облекчение на четенето  

„верх“ се изписва с черно, „путь“ – с червено и „низ“ – с черно. 

Разбира се, допуска се и обратен порядък в използване на цве- 

товете“
163

. Руският тип партитура подчертава линеарното про-  
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тичане, вече и с писмен знак. Киевската нотация, създадена за 

определен тип многогласие, създава аналогии със специално съз- 

дадената за църковна употреба славянска азбука. С основание 

можем да определим киевската нотация като иконична, сакрали- 

зирана писменост. Смисълът на нейната употреба и в наши дни 

се корени именно в този факт. „Смятаме, че подвигът (по-скоро 

символичен) да се изучат „квадратните ноти“ се явява ключ към 

подвига на възприятието“
164

.  

Вл. Мартинов прави наблюдение върху западния преход към 

създаване на партитура: „Тук се появява още едно много важно 

нещо. Прави се още една крачка към заробването на слуховия 

опит от визуалния. Именно през XVI век възниква партитура- 

та като сбор от партии, подчинени на вертикална тактова черта. 

Важно е да отбележим, че до XIV-XV век не съществува единна 

партитура, т.е. произведението се изписва във вид на отделни хо- 

рови партии в т.нар. хорови книги. С други думи, ако разгърнете 

тази хорова книжка, на лявата страница ще видите написани пар- 

тиите на сопрана и тенора, а на дясната – на алта и баса. Човек, 

който гледа такава партитура, не вижда цялото произведение, 

вижда само отделни партии“
165

. (Според Дейвид Чарлтън „гласо-  

вете в хоровите книги заемат различно място на страницата“
166

. 

Това обаче не променя смисъла – липсата на партитура.) Анало- 

гиите с киевската нотация са очевидни. Макар подредени един 

върху друг, отделните гласове (аблетури) не могат да се обхва- 

нат наведнъж, да се следят партитурно. Кръстосването (на гла- 

совете) предполага непрекъснато местене на погледа. Такъв тип 

изписване е явна „засада“, по терминологията на класическата 
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хармония, но в теорията на западната стара музика е обикновено, 

широко практикувано кръстосване. С други думи, вертикалните 

съчетания теоретично могат да се изпишат и по двата начина – с 

и без кръстосване. Външното равенство обаче дава информация 

само за вертикалния състав, но реалното звучене показва нео- 

спорими качествени разлики. Тези детайли на композиционната  

техника вероятно са били водещи за създателите на киевската 

нотация. 

8.2. Моделиране на музикална триизмерност 

Важно е да се отчете, че аналогията с обратната перспектива 

е приведена в музикална представа именно в контекста на мно- 

гогласието, то отразява неговата некомпактност. На първо място  

ще поставим пределната линеарност на фактурата, чрез която се 

внушава двуизмерност. Това е нашата изходна точка. Вече от- 

белязахме тази характеристика като емблематична за киевската 

нотация. От една страна имаме партитурно изписване, от друга 

– липсва вертикалната организация, отразена в кръстосване на 

гласовете и липса на тактови черти. Така се подсилва познатото и 

за западната теория усещане за двуизмерност: „Всъщност самата 

нотна система, както вече бе споменато, е система от построения 

от своеобразни пространствени двуизмерни модели на музикал- 

ното произведение като звукова структура“
167

. Древноруската  

партитура представлява точно такава организация – многогласи- 

ето се изразява като двойки двуизмерни изображения. Възмож- 

ностите за добавяне и отнемане на гласове се обосновават и доиз- 

ясняват чрез коментара на писмения знак на многоразпевността 

– киевската нотация. Това е адекватно изписване на звучащата 

реалност, която нарекохме релативност (Вж. Седма глава).  

Многогласното мислене предполага предварителна работа, а 

писменото изразяване допълнително подпомага многогласното 
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мислене: „разделното изписване на партиите утвърждава концеп- 

ция, съгласно която музиката се явява не излагащо или изразява- 

що изкуство, подобно на риториката, поезията и диалектиката, а, 

подобно на аритметиката, геометрията и астрономията, се явява 

изчисляващо изкуство. Това, което графически линейно е изло- 

жено във всяка отделна партия, представлява само междинен ре- 

зултат. Окончателният резултат възниква само при събиране на 

отделните партии в единно цяло. Това означава, че изчислението, 

т.е. събирането, взема връх над изразяването...“
168

. В западната 

теория има откровено математическо изразяване на музикалната 

мисъл именно поради ранното въвеждане на линейната система. 

Чрез отчитане на вертикалните съчетания получаваме онова ми- 

слено свързване на гласовете, което съответства на третото из- 

мерение – дълбочина. Оттук идва схващането, че многогласието 

внушава обем, т.е. телесност. Но в приведените примери вижда- 

ме, че всяко многогласие внушава пространственост по различен 

начин. Именно това качество на полифонията я прави сакрален 

метод за изразяване, а оттам – неотменна част в сакралната му- 

зика на Запада, а в последствие и на православния Изток. Ако се 

върнем към твърдението на Вл. Мартинов (вж. Трета глава), че 

едногласието съответства на ангелското пеене, а многогласието 

(западното) разрушава тази представа, то древноруското много- 

гласие, което следва принципите на едногласието, действително 

съответства на представата за обожена материя. Разликите мо- 

гат да се опишат и така: в западната комплементарност вертикал- 

ните съчетания имат точен израз, – това се свързва с постоянно 

присъстваща триизмерност; в древноруската релативност верти- 

калните съчетания са вторично явление, – това внушава въпрос- 

ната двуизмерност. 
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8.3. Музикални пространствени решения и 

иконографски техники. Паралели 

8.3.1. Хетерогенност на фактурата 

„Разделното изписване на партитурата поставя въпроса за 

динамичната симултанност (едновременност) на възприятието. 

Пример за симултанност може да се приведе от иконографията, 

от мозайките, където на двуизмерно пространство се дават ед- 

новременно няколко сцени с един персонаж. На една плоскост 

може да бъде изобразен Христос с учениците си и непосредстве- 

но той може да бъде изобразен благославящ хлябовете. С други 

думи, ние виждаме на една повърхност един и същ персонаж в 

различни ситуации. Тук имаме множественост на гледните точки  

така, както имаме няколко гледни точки, когато гледаме раздел- 

но изписване на хоровите партии. В партитурата всичко това се 

свежда до единен вертикал, всичко се подчинява на този верти- 

кал и се съгласува с него. Тук можем да приведем аналогия с 

единната гледна точка на ренесансовата перспектива, поражда- 

ща фиксирана, статична форма на съществуване“
169

. Ако трябва  

да преобразуваме отрицателното сравнение в положително, ще 

получим следния резултат: липсата на партитурно изписване в 

западната музика съответства на логиката на киевската нотация. 

Сега можем да „заместим“: характеристиките на обратната 

перспектива съответстват на характеристиките на киев- 

ската нотация. 

8.3.2. Отстоянието като определящ фактор 

Н. Тарабукин представя метафората в обратна посока. Той 

прехвърля музикални характеристики върху иконографските 

техники: „Иконографът създава обем не чрез илюзорно „скулп- 

турно“ моделиране на формата, изразява го чрез „музикалния“ 

ритъм на линиите. Иконографът решава пространството не чрез 

Мартынов, Владимир. Музыка... 
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линейна перспектива и светлосенки, а чрез ритъма, въплъщавай- 

ки го в структура от имитационен тип. Движението в живописта 

е достъпно само като илюзия. Ритъмът се създава чрез нагледна 

представа за движението. Чрез ритъма проблемът за простран- 

ството и времето получават единно изражение като отношение 

между части на изобразителната форма. Отделният изобрази- 

телен детайл на композицията се явява само като „променлив“, 

функционално зависим от другите части на композицията. Имен- 

но такова е разбирането за интервал в музиката като отношение 

между височините на отделните звуци. Що се отнася до въпро- 

са дали съзнателно е създавана подобна композиция, то, имайки 

предвид вековната традиция и предаването на художествените 

методи от поколение на поколение, трябва да отговорим на по- 

ставения въпрос утвърдително. Качеството на отделни произ- 

ведения на изтъкнати майстори като Теофан Грек, Андрей Руб- 

льов, Дионисий може да се обясни с изключителното дарование 

и наличие на тънка творческа интуиция“
170

. Авторът свързва му- 

зикалния ритъм с усещането за обем, което се внушава допъл- 

нително, вторично в иконата (коментарът на автора е върху из- 

вестната Рубльова Троица). Описан е начинът на създаване на 

впечатление за триизмерност чрез фигуралната композиция, със- 

тавена от двуизмерни образи. Интересно е да се отбележи, че Н. 

Тарабукин не прави обичайната аналогия между триизмерност 

и многогласие. Той прокарва аналог между свързването на пло- 

ски, двуизмерни изображения в иконата с музикалните елементи 

ритъм и интервал – т.е. поставя релативността, контекста като 

основа на разсъжденията си. Това ни отвежда към основните за 

православната музика пространствени представи – фони, рес- 

пективно – западната линеарност (вж. Четвърта глава). Упо-  

требата на музикалните термини в този цитат показва и една не 

 
Тарабукин, Николай. „Троица“ Рублева. http://andrey-rublev.ru/antology-  

tarabukin2.php. Прегледан 25.08.2014.  
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толкова коментирана характеристика на иконичността – граниче- 

щата с неточност, свободна метафоричност на езика. Това отно-  

во е проява на знанието за цялото, проявено в конкретен, частен 

случай. В такива моменти се налага читателят да направи инту- 

итивен скок, за да оцени езиковата находка. 

8.3.3. Вторична триизмерност чрез напластяване/  

разпластяване 

П. Флоренски описва и друг начин за вторично създаден 

обем – чрез съвместяване на различни ракурси. С други думи, 

получава се напластяване/разпластяване на двойки двуизмерни 

изображения: „И така, в евангелските сцени често се изобразява 

Йоан Богослов с ученика му Прохор. (...) Прохор е изобразен 

седящ в пещерата и записващ думите на Евангелиста. Той е пре- 

гърбен и насочен към дясната страна на изображението, така че 

тялото е представено в профил. Но лицето е почти анфас, обър- 

нато наляво и повдигнато нагоре към Богослова. Така в образа 

на Прохор са съединени два противоречиви ракурса, в следствие 

на което стават видими едновременно гръб и гърди, точно как- 

то и в рисунката. Главата се съединява на повърхността пове- 

че, отколкото може да се види на перспективното изображение. 

При невнимателно вглеждане, фигурата изглежда прегърбена и 

изкривена. При по-внимателно разглеждане изглежда по-скоро 

като разпластена. Художественото възприятие дава и разбира- 

не: в някакъв определен миг на зрителен синтез мигновено изчез- 

ват и гърбицата, и разпластеността, и анатомичното противоре- 

чие в ракурсите: изображението оживява. Сега виждаме фигурата 

стройна, но със силни движения, фигура-посредник между сло- 

вото на Евангелиста и хартията, на която се записва това сло- 

во“
171

. Естествено, музикалните средства нямат възможността да  

показват различен ракурс, но аналогията с множествеността на 

 
Флоренский, Павел. Анализ... 
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обратната перспектива става възможна чрез напластяването/  

разпластяването в древноруската партитура по хоризонтал и по 

вертикал (вж. Шеста глава). Честата смяна на техниките създа- 

ва мимолетно вертикално свързване, прегрупирането поддържа 

впечатлението за мозаично сглобяване. Блоковата структура
172  

(термин на Вл. Мартинов) е вторично съграждане, слепване на 

вертикала. Терминът центонност, който се свързва с техниките  

на съединяване на отделните попевки в едногласието, напълно 

приляга при описание на вертикалното сглобяване на формули- 

те. Тази техника е аналогична на хоризонталното свързване на 

отделните гласове (аблетури). 

8.3.4. Симетрия/асиметрия 

Антиномичната връзка симетрия-асиметрия е също от ос- 

новните времепространствени представи, носещи символичен 

характер. В иконографията тя се разглежда „като утвърждаване 

на съборното единство между човеците и ангелите. (...) Такова 

изображение трябва да бъде прието символически принудител- 

но, а не реално, по простата причина, че в действителност съ- 

борността все още не е осъществена: ние виждаме само нейни 

несъвършени зачатъци на земята“
173

. Основното определение за  

характера на православните песнопения е асиметричният ритъм. 

Това впечатление се гради на базата на знаменния разпев. Отно- 

во на базата на знаменния разпев обаче можем да забележим си- 

метрично въртене (термин на Дим. Христов) в интонацията. Тази 

симетрия се поражда от късия обем и определя „смирения харак- 

тер на разпевите“
174

. Разполагаме с конкретните изображения на  

многоразпевността, пренесени върху линейна система. Мелоди- 

ите, представени като вписани кръгове, разположени върху ли- 

 
Мартынов, Владимир. Строчное... 

Трубецкий, Евгений. Три очерка... 
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нейната нотация, създават визуални представи – геометрични  

фигури върху ясна координатна система. Това ясно онагледява 

късия обем на мелодията. Както човек, който „не излиза от себе 

си“ проявява смирение, така късият обем на мелодията пряко се 

свързва с безстрастието. Ако преобразуваме вече изказаната ми- 

съл за смирения характер на напевите, то метафората сега може 

да бъде по-добре разбрана: в буквален смисъл въртеливото, кръ- 

гово движение върху петолинието изглежда като вълнообразно 

движение в пределно къс обем.  

В полифоничната тъкан кръгообразното движение на мело- 

диите се представя като съвършено равенство между прави и 

огледални образи, каквито се явяват мелодичните формули по- 

между си. Особено ако не отчитаме ритъма, впечатлението се 

засилва. Представяме условно формулите като абсолютна симе-  

трия, за да изведем основните характеристики във вид на схе- 

ма. Целта е да отчетем вътрешни, скрити връзки, които изясня- 

ват организацията на външнопротичащите процеси. Слуховата 

представа за кръг обаче не е точно съответствие на зрителната 

– преобразува се в сбор от полукръгове. Да разгледаме първо 

взаимоотношенията, в които влизат прав и огледален образ. Ще 

използваме знанията за двойния огледален контрапункт. В запад- 

ната музика производното съчетание, получено при обща ос на 

симетрия възпроизвежда същия вертикал (този на производното 

съчетание) именно защото обръщението е двойно. При асиме- 

трично изградени мелодии звучащият производен огледален об-  

раз се отличава 1) поради обръщане посоката на интервалите; 2)  

поради размяна на местата на гласовете. Впечатлението се за- 

силва при мелодии с изявени ритмо-интонационни характерис- 

тики, затова тази техника е по-забележима при работа с темати- 

чен материал. В еднообразно протичане на мелодичния материал 

впечатлението отслабва, съответно. Такъв е нашият конкретен 

случай. Противоположното  движение между две формули може 
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да се представи и като многогласно протичане, когато имаме си- 

мултанно провеждане на симетрична формула и нейния огледа- 

лен образ. Правият образ съвпада с огледалния и обратно. Така 

се получава двоен огледален контрапункт, но само за окото. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №36, Схема 

 
В слуховите представи тази инверсия е равна на повторение. 

Това е „мним“ огледален контрапункт. Тук е в сила законът за 

огледалната симетрия, при който обръщението изпълнено два 
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пъти дава първоначалното съчетание. Чрез този ефект получава- 

ме сливане (за слуха) на първоначални и производни съчетания. 

Това приравняване на елементите ги превръща в цялост.  

Този ефект в последствие е пренесен в партесното многогла- 

сие, но с важната разлика, че формулното разпластяване е обе- 

динено от общата концепция на вертикала – терцовото надграж- 

дане (1-3-5-7-9 и т.н.)
175

. Формирането на единни принципи за  

цялостно вертикално осмисляне насочва вече към паралел със 

западната музика. А следите от хоризонтално разпластяване, на- 

следено от древноруската многоразпевност, се превръщат в ре- 

ална пластова полифония.  

Често срещаната аналогия между полифоничния строеж и 

фракталните комбинации намира място именно в тези „непод- 

лежащи“ на описание съчетания между хоризонтал и вертикал. 

Чрез принципа на самоподобието се свързват елементите на ця- 

лото. От една страна, нотацията подпомага формирането на гео- 

метрични изображения в съзнанието. От друга страна, в древно- 

руската многоразпевност формулите са в много тясна вариантна 

близост, с което се преодолява скованата симетрия на схемата.  

Нотацията работи в две насоки: 1) онагледява, отобразя- 

ва мелодичния процес; 2) в известна степен преобразува прос- 

транствените представи. Тя представлява естествено съзряване 

на разширеното и обогатено пространствено мислене, насочено 

към още по-категоричен аналог, но вече не изобщо с иконата, а 

с конкретните характеристики на метода обратна перспектива. 

 
 
 
 
 
 

Бояджиева, Весела. Многогласие в Православието. София: Издателско 

ателие Аб, 2012, с. 67.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

„Просто удивително е как в стилистиката на пеенето се от- 

разява литургичният живот на Древна Русия. Годишният бого- 

служебен кръг придобива релефност: Пасха и неизменяемите 

структури като център на християнския култ – демество; вели- 

ките празници и изменяемите структури – строчно; делнични – 

знаменно пеене. Многогласието се схваща като нещо свещено, 

като нещо, което не трябва да звучи във всекидневието. От тази 

гледна точка, строчното, и особено демественото пеене трябва да 

станат предмет на особено задълбочено изучаване в православ- 

ната философия на култа“
1
. Представените елементи на древ- 

норуската певческа практика могат да се представят обобщено 

чрез събирателния термин многоразпевност, разкрит в хода на 

изследването благодарение на музикалната метафора обратна 

перспектива. При ясно очертан музикален обект вече става въз- 

можно да се изведат основните характеристики. Като най-ярки 

черти на многоразпевността ще отбележим: 1) идеята за вписа- 

ните кръгове (Четвърта глава); 2) подчертаното плагално зву- 

чене (Пета глава); 3) релативността – изразяваща специфично 

свързване на основните елементи (тонеми) и цялостна организа- 

ция на вертикала (Четвърта, Шеста, Седма, Осма глави); 4) ико- 

ничността – представяща се в отделни елементи, свързани чрез 

предварителното знание за цялост, изразено в античната хармо- 

ния (Седма глава).  

Многоразпевността може да се 

музикален тайнопис, като самовъзпроизвеждане на мелодична- 

та структура чрез точно следване на определени принципи. По 

своята значимост метафората обратна перспектива няма аналог 

в Православието до този момент. С основание можем да кажем, 

че това е православният canon enigmaticus. 

 
Мусохранов, иерей Григорий. Демественно-путевое... 
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ABSTRACT 

 
The Old Russian Orthodox Score as an Image of the Inverse 

Perspective  

 
Vesela Boyadjieva 

 
This research is mainly focused on the Old Russian polyphonic 

techniques. The iconic method inverse perspective is also reflected 

in the title – it is a symbol of the Transfiguration in the orthodox 

icon. In the present treatment this terminological collocation has a 

sense of a musical metaphor – a simultaneous transfer of techniques 

and the symbol happens as a result. The conclusions are made as 

schemes. The triple support – object-metaphor-scheme corresponds 

to the term iconicity, which is spread out more and more in the 

contemporary science. The iconicity turned out to be a suitable 

collective term, which corresponds to the kind of scientific research 

and the natural variations between the words icon-iconicity, as well. 

The synthetic approach is of paramount importance in the 

research. It is based on the orthodox comprehension of completeness, 

fullness and existence in unity. The charisma of the creation is 

entered in the context of the monastic life. Iconography and singing 

are treated as ascetic subjects. Hence the main challenge of the text 

springs up – to reveal the nature of the church-musical cryptography 

by means of the metaphor. The score is treated as a spatial print, 

as a reflection of the musical run. Elements of the Old Russian 

choral tradition could be presented by means of the collective term 

mnogoraspevnost (multi-voice chanting) – revealed in the course 

of the research owing to the musical metaphor inverse perspective. 

Having a distinctly determined musical object (mnogoraspevnost), 

now it becomes possible the basic characteristics to be drawn out: 1) 

the idea of the inscribed circles; 2) the plagal sonority; 3) relativity; 
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4) iconicity – which is presented in separate elements, connected 

by preliminary knowledge of completeness, conveyed in antique 

harmony.  

Mnogoraspevnost can be described as church-musical 

cryptography, as a self-reproduction of the melodic structure by 

strictly observing certain principles. In its significance the metaphor 

inverse perspective has not had analogy in Orthodoxy up till now. 

We have every right to say: it is the orthodox canon enigmaticus. 
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