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易经 „КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ“ ПРОМЕНЯ ИЗЦЯЛО 
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ABSTRACT: In the XX-th century, Music developed a lot of styles and invented dif-
ferent compositional techniques, never seen before. Artists had opportunities to travel 
around the world and to learn a lot about foreign cultures and philosophies. This article 
is about the story of how the ancient Chinese philosophy 易经 „I CHING. THE BOOK 
OF CHANGES“ influenced the art of music and changed it forever by inserting chance 
and indeterminacy into music compositions. John Cage was the musician responsible 
for that incredible change in the art of Music by composing his piano pieces „Music of 
changes“ in which he used the chance principles of 易经.
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да намери изход: всеки го търси  

според собствената си интуиция. 
 Артур Онегер

Изкуството на ХХ век създава и развива различни стилове, каквито ни-
кое друго време не познава. Изграждат се нови разбирания за ролята и целта 
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на изкуството, изобретяват се нови изразни средства и се създава нова есте-
тика, която става база на новите творби.

Според отношението към традицията се появяват различни стило-
ви течения като неокласицизмът, неоромантизмът, неомодализмът, неона-
ционализмът и други. ХХ век, с неподозираните открития във всички обла-
сти на човешкото знание, както и с несравнимия напредък на техниката, дава 
възможност на хората на изкуството за неограничени пътувания и запозна-
ването им с извъневропейски култури, философии и принципи.

Една от тези нови за европейските и американските творци но много 
стара като произход философия е древната китайска „Книга на промени-
те“ – с оригинално заглавие 易经 или „I CHING. THE BOOK OF CHANGES“. 
Taзи книга се счита за един от най-значимите паметници на китайската и све-
товната културна и философска мисъл. Нейните загадъчни и мистериозни 
символи и тълкувания се приемат за съдържащи тайните за разбирането на 
вселената. Разпостранено е мнението за влиянието на „Книгата на промени-
те“ (易经) върху конфуцианската, даоистката и будистката философия (http://
mychinesenow. com/idzin. html), но може би нейните принципи са се вплели 
най-силно в основите на даоизма.

Анжела Минкова говори за „трите основни принципа на даоист-
ката философия: дао или естественият ход на нещата, у уей или „без-
действеността“, т. е. флуидният характер на естественото, и дъ, онази при-
видно магическа мощ, с която се сдобиваме, когато следваме „пътя на водата“ 
и линията на най-малкото съпротивление“ (http://www. artangela. com/index. 
php?lng=bg&p=paladium&id=31).

„Книгата на промените“ (易经) наброява повече от 3000 години. Много 
философи са се старали да разгадаят нейните символи и съвети. Тя се счита 
за трактат за пътя към съвършенството и хармонизирането на човека с при-
родата и съдбата.

„Книгата на промените“ (易经) е също така и един от най-разпостране-
ните гадателски методи. Приема се, че тя показва и тълкува скритите движе-
ния на съдбата и вселената, че предвижда пътя на промените, които настъп-
ват в човешката личност и света.

В основата на концепцията на „Книгата на промените“ (易经) е залегна-
ло философското третиране на положителните и отрицателните енергии от 
китайската наука: Ян (положителното, мъжко начало) и Ин (отрицателното, 
женско начало). Предсказанието и тълкуванието се оформя чрез хвърляне 
на пръчици, зарове или монети. Три монети например се хвърлят шест пъти 
и резултатите оформят хексаграма. Таблица с възможните комбинации де-
шифрира хексаграмата и дава отговор и наставления за движението и раз-
витието на желанието или проблема, който е поставен от интересуващия се 
човек.

Меглена Ж. Апостолова



217

Анжела Минкова говори за “трите основни принципа на даоистката философия: дао 
или естественият ход на нещата, у уей или „без-действеността", т. е. флуидният характер 
на естественото, и дъ, онази привидно магическа мощ, с която се сдобиваме, когато 
следваме „пътя на водата" и линията на най-малкото съпротивление” 
(http://www.artangela.com/index.php?lng=bg&p=paladium&id=31). 

„Книгата на промените” (易经) наброява повече от 3000 години. Много философи 
са се старали да разгадаят нейните символи и съвети. Тя се счита за трактат за пътя към 
съвършенството и хармонизирането на човека с природата и съдбата.  

„Книгата на промените” (易经) е също така и един от най-разпостранените 
гадателски методи. Приема се, че тя показва и тълкува скритите движения на съдбата и 
вселената, че предвижда пътя на промените, които настъпват в човешката личност и света. 

В основата на концепцията на „Книгата на промените” (易经) е залегнало 
философското третиране на положителните и отрицателните енергии от китайската наука: 
Ян (положителното, мъжко начало) и Ин (отрицателното, женско начало). Предсказанието 
и тълкуванието се оформя чрез хвърляне на пръчици, зарове или монети. Три монети 
например се хвърлят шест пъти и резултатите оформят хексаграма. Таблица с възможните 
комбинации дешифрира хексаграмата и дава отговор и наставления за движението и 
развитието на желанието или проблема, който е поставен от интересуващия се човек. 

 
Илюстрация: 1. Таблица на тълкуванията от „Книгата на промените” (易经) 

 „Книгата на промените” (易经) дава отражение и в развитието на изкуството на 
ХХ век, включително на музикалното изкуство. Това става благодарение на Джон Кейдж. 

Джон Милтън Кейдж (1912 – 1992) е една безкрайно интересна личност, достойна за  
адмирации; една емблематична фигура в музиката на ХХ век, която преобразява всички 

Илюстрация: 1. Таблица на тълкуванията от „Книгата на промените“ (易经)

„Книгата на промените“ (易经) дава отражение и в развитието на изку-
ството на ХХ век, включително на музикалното изкуство. Това става благода-
рение на Джон Кейдж.

Джон Милтън Кейдж (1912 – 1992) е една безкрайно интересна лич-
ност, достойна за адмирации; една емблематична фигура в музиката на ХХ 
век, която преобразява всички представи за музикалното изкуство, които 
предишното време е съградило в умовете ни и тотално променя пътя му.

Интереса на Джон Кейдж към китайската философия и запознаването 
му с „Книгата на промените“ (易经) се превръща във вдъхновение и идея за 
прилагането на принципите ѝ в музикалното творчество. Така се ражда „Му-
зика на промените“ за пиано. „През края на 40-те интересът на Кейдж към 
Азиатската философия го довежда до изучаването на Дзен и така до изку-
ството на не-намерението, идеята била реализирана чрез хвърляне на монети 
за избор на тонови височини, дължини и атаки“ (Latham, 2002, p. 195).

Следващият пример е началото на втората книга на „Музика на проме-
ните“ на Джон Кейдж, където музикалните параметри са били избрани чрез 
жребий: 

Джон Кейдж или как античната китайска 易经 „Книга на промените“ ...
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Илюстрация: 2. Кeйдж, „Музика на промените“ II, начало

Taka, следвайки античната китайска философия и „Книгата на проме-
ните“ (易经), на музикалния хоризонт на ХХ век се създава една нова компо-
зиционна техника – алеаториката.

Леонард Щайн определя алеаторната творба като композиция, „която 
използва елементи на „шанс и неопределеност“ (Stein, 1965, с. 21). Той опреде-
ля началото на 50-те години на ХХ век за времето на поява на първите съзна-
телно обмислени пиеси на музиката на шанса, композирани от Джон Кейдж и 
неговите привърженици (Stein, 1965, с. 21).

Наименованието на това композиционно-техническo средство идва от 
латински: 

Alea – означва зар, жребий.
„Това е музикален творчески подход, който включва eлемента на слу-

чайността, елемента на играта в творбите, както на етап композиране, така и 
на етап интерпретиране. Този подход на случайния избор придава на произ-
веденията абсолютна уникалност на звученето им при всяко отделно изпъл-
нение. Авторите „залагат“ много и на ефекта на творческата акция на интер-
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претатора в момента на изпълнение, на моментната импровизация и момент-
ното вдъхновение, на непосредствената идея, която се ражда на самата сцена, 
при живото изпълнение на техните творби“ (Апостолова, 2016, с. 81).

Джон Кейдж обича новото, неоткритото, неизползваното, уникалното 
и парадоксалното в живота и музиката. Известно е неговото изказване, че 
алеаторната музика е като да знаеш нищо, за нещо, което още не е станало 
(Лиса, Ценностни критерии в музиката, 1969).

На една от неговите публични лекции му задават въпрос относно какво 
точно представлява новата композиционна система и какво точно правят той 
и неговите съмишленици, на който той отговаря в стихотворна форма, която 
често обича да употребява в лекциите си: 

„Искате да знаете какво правим? …
Ние нарушаваме правилата, 
дори нашите правила.
И как го правим? 
Като оставяме много място 
за X количества“ (Cage, 1961, p. 196).
„Х количествата“, т. е. неизвестното, е онзи важен пункт в компози-

ционното творчество, на който се обръща специално внимание в авангардни-
те алеаторни творби. Джон Кейдж и неговите последователи смятат, че чрез 
новия метод, който им позволява да оставят свободно място за неизвестното, 
се създава музика, която е уникална, защото се променя при всяко изпъл-
нение на сцена. Незавършеността или отвореността на музикалните форми 
позволява това непрекъснато обновяване на музикалните творби, като ан-
гажира изпълнителите в творчески параметри, непривични за тях в предше-
стващата музика.

Това накратко е историята на създаването на алеаторичната компози-
ционна техника или историята как античната китайска „Книга на промените“ 
става вдъхновение за „Музика на промените“ на Джон Кейдж и променя из-
цяло музиката на XX век.

За да завършим поредицата от разсъждения относно влиянието на 
античната китайска философия върху музиката на ХХ век, бихме искали да 
обърнем внимание върху искреното изказване на композитора Джон Кейдж 
по този повод: 

„Аз, разбира се, вярвам, че това, което ние правим, е откриване на те-
ритория, че тази територия е неограничена и без качествена диференциация, 
но с множество различия, че нашата работа се промени от преценяване към 
информираност…Аз вярвам във всичко това…“ (Cage, 1961, pp. 203-204).

Джон Кейдж или как античната китайска 易经 „Книга на промените“ ...
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