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МУЗИКАЛНАТА ЕПИСТЕМОЛОГИЯ
НА АРИСТОКСЕН
АННА БОШНАКОВА
Аристоксен е роден в Тарент, ве
роятно преди средата на 4 в. пр. Хр.,
по времето, когато все още живее ве
ликият тарентски философ, държавник,
математик и музикант Архит1
Аристоксен е син на музиканта
Спинтар-ученик на Сократ. Първона
чално изучава философия и музика при
баща си, а след това - при питагорей
ците Лампрос от Еритри и Ксенофил, от
кои1:о усвоява питагорейското Учение за
хармонията и за gушата (Suid. s. v.). Ве
роятно около 330 г. пр. Хр. той отива в
Атина и се присъединява към школата
на Аристотел. Според историческите
сведения Аристоксен е дълбоко повли
ян в своите съчинения от перипатети
ческата философия и престоят му в Ли
кея се оказва важналовратна точка в
по-нататъшния му живот.
Аристоксен е една от най-ярките
фигури сред перипатетиците-много еру
диран, с изключително буден ум, с ори
гинално и новаторско за времето си мис
лене. Но Аристотел избира за наслед-

никна своята школаТеофраст, от кое
то Аристоксен' дълбоко се разочарова,
тъй като неговите надежди да оглави Ли
кея не се сбъдват2.
Той написва около четиристотин
петдесет и три книги за музиката, фи
лософията, историята и всички идеи,
свързани с пайдеята. Множество от съ
чиненията засягат Питагор и питагорей
ците, към които и той също трябва да
бъде причислен3. Ето защо в своето
Учение за gушата той изцяло следва
идеите на Питагор4 •
Особено многобройни са неrовите
музиковедски съчинения, сред които За

музиката, За сьзgателите на меласа,
За инструментите, За хоровете, За
сьзgателите на трагическата поезия,
Животът на Телест, За тоновете, За
пьрВото Време и т. н5 .

В своите трактати по музика Арис
токсен отхвърля всички предишни мне
ния относно хармоничните теории и обя
вява техните автори в некомпетентност
и шарлатания. Поради изключителна-

1 Barker, А., Greek Musica/ Writings //: Harmonic andAcoustic Theory, Cambridge, 1989, 119.
2
Barker, А., Greek Musica/ Writings, 119 .
3
. Wehrli, Fr., Die Schule desAristote!es. Heft 11, Basel, 1945, frg. 11-41.
4
Wehrli, Fr., Die Schule desAristoteles, frg.118-121.
5
В четирдесет и девет кодекса от периода 12-16 в. са запазени изцяло или час
тично трите книги на аристоксеновите хармонични стойхейа (Елементите на хармони
ята и Елементите на ритмиката). От отделните отклонения във формулировката на
заглавието в някои от ръкописите, както и от различното звучене на цитатите от това
· съчинение при античните автори, а още и от състоянието на предадения текст се
установява, че вероятно това е един сборник от изказвания, свързани с хармонията,
в който са включени най-малко две произведения на Аристоксен и то далеч не в
тяхната автентична форма. В този случай би могло да се предположи, че това или са
записи на лекции и диспути, или са ретрактация на по-стари схващания, в които има
вмъкнати добавки от по-късни съставители. Ето защо днес съществува съмнението, че
съчинението Елементите на хармонията, в което има множество празноти, е било
концепирано и изпълнено в таз!} си форма от Аристоксен. (Срв. Ziegler, К. ,,Aristoxenos"
ln: Der К/еiпе Раи/у, Band 1, Munchen, 1979, 592).
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та си критичност съвременниците му не нает, скрита под едно общо наимено
се изказват особено ласкаво за него и вание (Платон, Филеб57 d).
Аристотел от своя страна се опит
го определят като мрачен L1 черноглед.
СпоредАристоксен Питагор създа ва да убеди своите последователи в не
ва и обосновава метафизичната хар нужността да се владее умението да се
монична теория в аналогия с емпирич свири и пее, използвайки довода, че
ната хармонична теория. Неговите уче Зевс нито е свирил, нито е пял. Той пи
ници, питагорейците-математици и по ше: "Защо би трябвало да се учат да
късните техни последователи, нарече свирят, а не да се наслаждават и да
ни отАристотел physiologoi, започват да изучават музиката като персийските и
търсят в своите съчинения За npupoga мидийските царе чрез изпълнението на
ma все по-рационални обяснения за на други хора? Тези, които са превърнали
чалата в природата, използвайки мате музиката в своя професия и занаят, не
матически изчисления, но без да отде избежно са по-добри изпълнители от
лят метафизичното от емпиричното поз онези, които са я изучавали само тол
нание за хармония, поради което и нау кова време, колкото е нужно за обуче
ката за музиката (хармонията) до 4 в. нието им. Щом трябва да се мъчат да
пр. Хр. няма ясна концепция. Самият се учат да свирят, би трябвало да се
Платон използва една дума за музика, учат и да готвят, а това е абсурдно."
но има предвид две изкуства: едното по · (Аристотел, Политика 8. 5. 1339 Ь)
пулярното, (което се отнася към Виgи Аристотел е сигурен, че музиката тряб
мото), а другото философското, (което ва да бъде полезна за приятното пре
се отнася към мислимоriю). Всяко едно карване на времето и за духовното раз
от изкуствата на Музите (musike) се със0 витие на бъдещия свободен гражданин,
таи от две части, казва Сократ: едната но не и да се учи професионално. С дру
част е популярна, а другата част - фи ги думи Аристотел смята, че за да раз
лософска (Платон, Филеб 56 d). Ето за бираш от музика и да говориш за нея
що, съществуват две изкуства за брое (теоретически) никак не е задължител
не, две за измерване и т. н. - много по но да я владееш практически6 .
Въз основа на тези свои разбирадобни изкуства със същата раздвое6
,, ••• Между познавачите на музикалното учение и певците има голяма дистанция.
Едните пеят, а другите знаят какво съдържа музиката. Защото, който прави нещо, кое
то не разбира·той се обозначава като животно." В тези стихове на Гуидо от Арецо от
началото на 11 в. е отразена разликата, която се постулира през цялото средновеко-.
вие в почти всеки трактат между образования музикант и простия практик. Огромната
дистанция между тях се основава върху различието в оценката на естественото да
рование от една страна и разума от друга; което Августин, Исидор от Севиля и Боеций
привнасят от античната традиция и го предават в наследство на учителите от средно
вековието.
Всъщност в стиховете на Гуидо Д'Арецо може да се открие средновековното
осмисляне на сократовите думи от платановия диалог Федър: ,,Както примерно, ако
един музикант срещне човек, който си мисли, че разбира от хармония, понеже знае да
изкара от .една струна възможно най-висок и най-нисък тон, музикантът няма да му
рече грубо: ,,Ти си луд бе, нещастнико!" Понеже е музикант, ще му рече кротичко:
"Съвършени мой, който се кани да разбира от хармония, трябва да знае и това. Но
много възможно е човек като тебе абсолютно нищо да не разбира от хармония. Защо
то tи разполагаш със знанието, което предхожда хармонията, но не знаеш в какво се
състои самата хармония." (Платон, Федър 268 е) Връщайки се към античността е важ
но да се уточни, че Платон тук има предвид от една страна метафизичното хармонич
но познание на питагорейците и от друга - емпиричното хармонично познание.
С течение на времето тези идеи в средновековието придобиват доста по-изчис-
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ния за музиката Аристотел приема за
единствено правилен метода на питаго
рейците-математици за изчисляване на
тоновете и техните съотношения като
прави категоричен извод, че емпирич
ната хармония е зависима от матема
тическата хармония7 . Аристоксен, въп
реки че много уважавал своя учител, не
се съгласява с това. Според него, ако
се правят някакви заключения относно
хармонията като наука, то е редно пре
ди това да се отделят, определят и ана
лизират елементите на хармонията.
Аристоксен, който пръв прави прециз
на разлика между тона като звук с кон
стантна височина и тона като компо
нент от мелоgията (Aristox. Е/. Harm.
15.15-16), създава своя собствена хар
монична конструкция, за която Птоле-·
мей в своя трактат За хармониите дава
обаче много малко сведения.
Създадената по времето на Пита
гор Съвършена хармонична система на
товарва понятието harmonia едновре
менно с метафизично и с емпирично зна
чен ие. Точно емпиричната страна на
Systema teleion е свързана с практичес
кото музикално изпълнение. Това е прин
ципното предложение за организация
на интервалите между тоновете, които
могат да бъдат изсвирени от лирата или
китарата. Дорийската хармонична кон-

· цепция позволява на изпълнителя да
свири в дорийски лад, фригийската във
фригийски и т. н. Струнните музикални
инструменти се настройват спрямо то
Нс'!лността на всекй лад. Вследствие на
тази модулация се променя и височи
ната на тона, от което следва, че и не
говата числова стойност ще се проме
ни, въпреки че разстояf:!ието между то
новете се запазв·а. Например ра.зсто
я н ието между trite diezeugmenon и
paranete diezeugmenon в дорийtки и в
хиподорийски лад е един тон. Но тона- вете trite и paranete от тетрахорда
diezeugmenon в тези два лада имат раз
лична височина, защото са поставени
в различни хармонични концепции (сис
теми) 8 . Този въпрос се оказва интере
сен и от гледна точка на изпълнители
те, и от гледна точка на теоретиците.
Но в античността теорията често се раз
минава с практиката. В доста случаи
теоретиците, правейки множество
сложни математически изчислеl-JИЯ, по
лучават такива числови стойности, от
които няма как практически да бъде из
свирен тон с такава височина. Методът
за изчисляване на тоновите съотноше
ния, който теоретически присъства в
хармоничните теории на питагорейци
те-математици е следствие на устано
вените вече от Питагор и изпробвани

тен характер. Огромната разлика между musicus и сапtоrнамира още по-синтезирано
определение в думите на Боеций: ,,Колко по-възвишен е онзи, който е създал инстру
мента и който _може да прозре в устройството на музиката, в сранение с този, който
свири на него." Също както разумът стои над интуитивното действие, така и духовното занимание с музика се приема за ·по-възвишено от пеенето и музицирането. Бое
ций, този римски държавник и универсален учен минавал през средновековието за
най-голям авторитет по въпросите за музикалната теория. Към групата на практикува
щите музика, към инструменталистите и певците, които разполагат с гласа си като с
даден от природата инструмент, той причислява и онзи, който „композира" песни,
защото композитъры се води от „определени природни инстинкти", а не от теоретич
ни и спекулативни основания, което е типично за истинския musicus, т.е. музикален
теоретик. От днешна гледна точка е напълно неразбираемо да. се говори за "музи
кант", а да се мисли „музиковед". Точно това обаче отговаря на средновековното·
мислене. Онова, което в модерната представа изгражда образа на музиканта, компо
зицията и изпълнението, точно това от средновековна гледна точка е подчинено, и по
този начин пожертвано, в
_ полза на теорията. (срв. Mбller,. Н., "Die Musik im Denken
des Mittelalters". ln: Europaische Musik in Sch/ag/ichtem. (hrsg. von Peter Schnaus),
Mannheim-Wien- Zurich : Meyers Lexikonverl., 1990, 78.)
7
Barker, А., Greek Musical Writings, 67.
8
Срв. Notarum omnium tabu/a auctore Alypio. В: Musici scriptores Graeci (ed. Carl Jan).
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практически, музикални интервали:
кварта, квинта и октава, които за раз
лика от отделните тонове могат да бъ
дат фиксирани в Съвършената система.
Питагор използва монохорgа точно с та
зи цел - да покаже важната връзка меж
. ду теория и практика. Доказателство за
това е една запазена при Никомах, Гау0
денций и Боеций легенда за това как Пи
тагор пръв дава на симфонните съзву
чия съответните числови съотношения.
В нея се разказва, че Питагор, като·ми
нава покрай една ковачница, по тоно
вете на удрящите чукове разпознава
съзвучията октава, квинта и кварта. С
помощта на точно претегляне той уста
новява, че тежестта на чуковете се съ
отнася една с друга, както числата 12,
9, 8 и. 6. В своя дом той продължава
своя опит, като закача към четири иде
ално равни и отвесни струни тежести,
пропорционални на тежината на чуко
вете, и установява, че натоварената с
дванадесет мерни единици струна зву
чи с една октава по-високо от струна
та, натоварена с шест единици, и че.
струните с девет и осем 'единици дават
квинта и кварта спрямо нея. Той пот
върждава направените наблюдения с по
мощта на експерименти и с други инст
рументи9 .
Аристоксен, който теоретически и
практически познава учението за хар
мония на питагорейците и прави ясна
разлика между музиката като филосо
фия и музиката като изкуство (musike
techne), се опитва да представи в свои
те съчинения за музиката една съвър
шено нова за времето си гледна точка.
При Аристоксен тенденцияrа към
емпиризъм в 11/JИСленето му започва с
идеята за _отделянето на т. нар. мета
физична хармония от чистото музикал
но·изкустВо, което включва елементи
те на ритъма и хармонията, композира·
нето и изпълнението, музикалните инс-

трументи и техния строеж и т. н. В сво
ята музикална теория той прави след
ната аналогия: както gушата е свърза
на с тялото, така и хармонията е свър
зана с музикалните инструменти10 • Ка
то музикант и философ Аристоксен-раз
граничава поhулярното от философско
то разбиране зa_musike. Той пръв, бла
годарение на своя философски подход,
осмисля и обосновава разликата меж
ду метафизичната. хармония и емпирич
ната хармония, като с това поставя ос
новите на европейската музикология.
В своето съчинение Елементите на
хармонията той пише: ,,Науката, която
се интересува от съвършената _мелодия
(teleion melos или слово - ритъм - хар
мония) има много LJасти и се разделя
на няколко вида, от които учението, на
речено хармония, трябва да бъде смя
тано за следното: по ред е първоrо, а
по характер е· същото както отделният
елемент от цялото. Поради което това
учение е първоначалото и то включва
всичко, което се отнася до разбиране
то на systemata и tonoi. Този, който е
професионален учен в тази наука, не би
трябвало да се занимава с нищо друго
отвъд тази област на изследване, защо
то с тоновете и музикалните системи за
вършва и изследването в този раздел
от музиката. Всичко онова, което е
свързано с изследване на по-високо ни
во - там; където науката на композира
нето вече използва systemata и tonoi,
не принадлежи вече към тази наука, а
към една, която включва и двете, заед
но с други, и там се изследва всичко
свързано с музиката: и единствено то
зи, който владее тази наука може да бъ
де наречен специалист по музика."
(Аристоксен, Елементите на хармони
ята, 1. 1-2)
Очертаното от Аристоксентеоре
тично обосновано емпирично направ
ление в музикалното изкуство оказва

Van der Waerden, В. L., Die Pythagoreer religiцse Bruderschaft und Schule der
Wissenschaft. Switzerland, 1979, 369.
10
Gomperz, Т., Greek Thinkers: а history of ancient philosophy. Plato. Vol. 111, London,
9

1905, 43.
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силно влияние върху концепциите за
хармонията при автори като Цицерон
и Витрувий, Птолемей и неговия ко
ментатор Порфирий, Теон от Смирна,
Аристид Квинтилиан, Боеций и визан
тийските автори 11, за да остане и до
днес.
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