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Резюме: Статията третира тема, свързана с комплексния проблем за 

авторството в сферата на музикалнопопулярното в съвременността, както и 

с предизвикателствата пред опита да се открои „образа“ на автора в 

контекста на съвместните и споделени творчески усилия, въвлечени в 

създаването на крайния музикален продукт. Текстът анализира така 

зададената проблематика през интерпретативната оптика на професор Уил 

Стро – съвременен канадски изследовател, който работи в областта на 

медийните изследвания. Разсъжденията, представени по-долу, се облягат 

върху неговия коментар за „дифузния“ образ на автора в популярната музика 

с оглед на специфични тенденции в нейното развитие през втората половина 

на XX в. 

Ключови думи: Популярна музика, автор, авторство, интертекстуалност, 

идентичност, Уил Стро 

 

Abstract: The article addresses a topic related to the complex problem of 

authorship in the field of popular music today, as well as the challenges of trying 

to highlight the ‘image’ of the author in the context of the joint and shared creative 

efforts involved in creating а final music product. The text analyses these issues 

through the interpretive optics of Professor Will Straw, a contemporary Canadian 

researcher in the field of media studies. The presented reflections are based on his 

commentary on the ‘diffused’ image of the author in popular music in view of 

certain specific developments in the second half of the 20th century. 
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Трудностите в опита за „дестилиране“ на фигурата на автора в 

популярната музика, особено в съвременността, са понякога 

значителни. Това се дължи на обстоятелството, че в крайния продукт са 

въвлечени множество различни и дори разнопосочни „стъпки“ – 

създаване на мелодия, аранжимент, респективно хармонизация и подбор 



Извън конференцията Михаил Луканов. За авторството в популарната 

музика през погледа на Уил Стро, с. 128-136 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

129 

на тембри, звукозапис, семплиране, мастериране1 и т.н. Ако един и същи 

индивид съвместяваше всички тези дейности, профилът на творческия 

принос би бил очертан еднозначно. Те обаче са често „разхвърляни“ 

между различни музиканти или артисти, което ситуира „автора“, 

образно казано, в зоната на здрача. В този текст ще разгледам така 

очертаната проблематика през интерпретациите на професор Уил Стро 

– съвременен канадски автор, професионално ориентиран към сферата 

на медийните изследвания. Казаното по-долу се базира предимно (но не 

само) на коментара му за естеството на авторството в популярната 

музика с оглед на определени насоки в нейното развитие през втората 

половина на XX в. 

Според Стро възможен подход към авторството, особено при 

съвместно участие в реализацията на един музикален артефакт, е то да 

се разглежда като споделено. Тогава би било възможно да съдим за него 

„като взаимодействие от умения и практики, като заслуга на различни 

хора“ (Straw, 1999: 200), при което „точният принос на композитор или 

продуцент, тонрежисьор и поддържащи музиканти остава неясен“ 

(Straw, 1999: 200). Подобни концептуализации обаче не са лишени от 

своите уязвимости – те пораждат повече въпроси, отколкото отговори… 

От една страна съществува нагласа музикалните записи да се 

схващат като резултат от дейността на отделен артист или ръководител 

на художествения процес. Възможно е също да се разглежда целият 

екип, въвлечен в креативния процес, като едно цяло, но това отново 

поставя въпросителната чия в крайна сметка е заслугата за крайния 

продукт. За разлика от написването на роман или рисуването на картина 

(действия в значителна степен незасегнати от главоболията на 

сътрудничеството и привиждани като лично начинание), популярната 

музика често предполага набор от вече наличен материал. 

 

 
1 Мастерирането е постстудийната работа върху запис или поредица от записи, т.е. процес на прехвърляне на 

записаното аудио от източника с окончателно изработения вариант върху даден носител на данни. 
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Интертекстуалност в популярната музика: изпълнителски 

традиции, конвенции, патентоване 

Уил Стро прави препратка към понятието „интертекстуалност“, 

използвано в литературно-критическия дискурс, за да опише подобни 

процеси в популярната музика. Интертекстуалният подход предполага 

вглеждане в свързаността на даден текст с други, които го предшестват 

или заобикалят. Музикалните изпълнения също се облягат на вече 

налични изпълнителски традиции, което съвместява, но и поражда 

особено напрежение между предходното, съхраненото, инвариантното 

спрямо привнесеното, новото и оригиналното. Този на пръв поглед 

чисто естетическо-теоретичен проблем може да придобие и правни 

измерения. Когато Мадона, да речем, ползва модели от музиката, 

облеклото и маниеризмите на определени субкултури, обикновено не се 

счита, че тези неща принадлежат на съответните култури в някакъв 

юридически смисъл. Когато обаче те се превърнат в част от защитените 

с авторско право изпълнения на Мадона, тяхното „заемане“ от друг би 

било разглеждано като пряка имитация или дори плагиатство. 

 

Споделено авторство между песнописец (songwriter) и 

изпълнител 

През втората половина на изтеклото столетие съществено място в 

проблематиката на поп музиката заема отношението между т.нар. 

“songwriter” (т.е. „песнописец“) и изпълнител. Това дава материал за 

размишления в по-друга посока … Дали един поп певец е съизмерим с 

изпълнител на театрални текстове, пребиваващ във вече дефинирано 

художествено пространство? Или той по-скоро се превръща в говорител 

на своята общност, артикулиращ теми и нагласи посредством 

продължителен и колективен процес? Бих напомнил, че в популярното 

пеене маниерът на вокализиране, т. нар. от Филип Таг „вокална персона“ 

(Вж. Tagg, 2013: 343), както и редица визуално възприемани 

маниеризми, представляват интегрална част от популярната песен и 
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могат да придобият по-голяма значимост от самия музикален текст! 

„Вокалната персона“ е също свързана с електронните технологии, чрез 

които се медиира голяма част от поп музиката – навлизането на 

микрофона например довежда до своеобразно „приближаване“ на гласа 

до слушателя. Саймън Фрит уместно отбелязва, че микрофонът в 

популярното пеене в много отношения изпълнява функцията на близкия 

кадър в киното (Вж. Frith, Simon, 1986: 263-279). Той дава не само ново 

усещане за близост с артистите, но става и предпоставка те да бъдат 

оценявани през призмата на качества като откровеност, интимност и 

„автентичност“, а не толкова на базата на чисто музикално-технически 

умения. Стига се до едно леко некомфортно разграничение между акта 

на пеенето и създаването на песен, казано иначе – в прокрадването на 

някаква особена разделеност в артистичния продукт. 

Идеята за авторство тук опира както до ситуирането на поп 

музиката като „стока“, така и до статуса на изпълнителя. Той се 

превръща в нещо като „лице“ за маркетинг на музикални изпълнения – 

обстоятелство, внасящо известен ред и удобство в музикалната 

индустрия поради наличието на предсказуемост, тъй като 

идентичността на изпълнителя помага на музикалните производители да 

планират бъдещата си дейност. Така фигурата на „прочутия 

изпълнител“, на поп звездата, започва да взима връх над създателя на 

песента, поддържащите музиканти и студиото. Достатъчно е да се 

запитаме в каква степен песните „на“ Елвис Пресли се свързват с 

неговата личност и в каква – с авторите им. 

 

Радиоформатът „Топ 40“ и рок албумите (AOR или Album 

Oriented Rock) 

Представата за авторство е силно обвързана и с медийните форми 

за „консумация“ на поп музика. От 50-те години на XX в. насам много 

радиостанции залагат на записана музика. Например форматът на 

американското радио „Топ 40” започва да привлича вниманието повече 
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към отделен песенен сингъл и позицията му в класациите, което извежда 

на преден план вниманието към самата песен и го оттласква леко от 

певеца. И обратно, рок албумите (т. нар. “Album Oriented Rock”), където 

всеки трак се свързва с имиджа на изпълнителя, насочват погледа 

именно върху него като основна артистична фигура. През годините 

редица радиостанции са залагали на слушателски интерес към 

определени поп артисти, да речем Селин Дион, Уитни Хюстън и др. 

 

В дискотеките 

С избуяването на дискомузиката през 70-те години се случва нещо 

ново. Диджеите ползват песенни албуми или сингли в своята работа. 

Производителите, разбира се, изискват имената на певците или 

песнописците да бъдат анонсирани, но това невинаги се случва при 

пускане на множество тракове един след друг – дискотечната практика 

е свързана с други приоритети. Сравнителната незаинтересованост на 

танцуващите към изпълнител/автор, както и неспоменаването му от 

страна на диджеите, води до ситуации, където той може да остане 

напълно неизвестен (поне в дискотеките). Така вокалният компонент се 

оказва в служба на поддръжката на продължителен, почти непрекъсващ 

инструментално-вокален поток. В неговото протичане тонрежисьорите 

играят по-важна роля от певците или музикантите. Някои диско групи 

като „Ричи фамили“ представляват „халтурен“, или поне временен сбор 

от участници, събрани за записи без ясна концепция за колективно 

съществуване извън студиото. Тази специфика, според Стро, се оказва 

спънка в опитите на подобни формации да гастролират и придобият 

статус на поп звезди, което би могло да се осъществи при изпълнения на 

живо (Straw, 1999: 205). 

Така дискотеките започват да поставят предизвикателства пред 

големите звукопроизводителни компании, основно ориентирани към 

изграждането на имидж на изпълнителя и позиционирането му в ролята 

на своеобразен „автор“. Тъй като рекламирането на дискомузика не 
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изисква промотиране на групи и мащабни медийни събития, малките 

звукозаписни фирми успяват да влязат в дископазара с малко 

инвестиции. Такива фирми нямат особен интерес към конкретна 

артистична персона и още по-малко към издаване на албуми и каталози. 

Бързите промени в танцовите моди означават, че подобни албуми биха 

станали неактуални в периода между пускането на успешен сингъл и 

сглобяването на албум. 

 

Данс рокът 

Приблизително в същия период (70-те години) крупните 

звукопроизводители започват да говорят за „данс рок“. Те приветстват 

появата на танцова музика, чиито изпълнители (напр. “Blondie” или 

“The Cats”) предлагат нов модел за популярност и авторство, различен в 

някаква степен от диско формата. Същевременно в дискотечната 

практика се развива противоположна тенденция – ролята на 

професионалния продуцент или тонрежисьор постепенно взима връх 

над фигурата на изпълнителя. Когато наблюдателите на тези процеси 

говорят за „наводняването“ на пазара с дискотечни записи, те визират 

целия музикален „поток“, където не изпъква образ на поп звезда или 

конкретен музикант. „Идентичността“ и „авторството“ в диското, 

доколкото ги има, „пребивават“ в индивидуални продуценти или малки 

фирми. 

Твърденията, че статусът на музикално авторство се е 

трансформирал значително през последните години, се основават и на 

практики като семплиране2, т.е. смесване и комбиниране на по-стари 

записи, което също подкопава представите за авторство и оригиналност. 

Бих напомнил за понятието „симулакрум“ на френските 

постмодернисти (Бодрияр), заредено с доза скептицизъм към наличието 

на нови и свежи идеи в популярното изкуство. Подобни рефлексии, 

 
2 Това е техниката на вплитане на стари обикновено добре известни музикални откъси в дадена композиция 

или запис. От тук шеговитата ремарка, че „семплирането запознава „млади уши“ със „стара музика“. 
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споделя Клер Леви, „съзират в съвременната ситуация единствено 

мрачната сянка на фалшиви, псевдохудожествени реалии“ (Леви, 2005: 

205). Небезизвестна е и пейоративната фраза „рециклиране на кодове“, 

носеща подсказката, че днес неща като иновации, творчество и 

авторство вече само се „симулират“ чрез преработка на стари артефакти. 

От друга страна, такова „рециклиране“ може да получи и положителен 

ценностно-смислов знак, особено в контекста на World Music, където 

„колажът като постмодернистична картина на света“, като „средство за 

изразяване и техника на структуриране на музикална цялост може да се 

провиди и като израз, изява на музикалната картина на света през 

електронната епоха“ (Димов, 2001: 141). 

Уил Стро привлича също вниманието към тезата на Брайън Ено, 

който твърди, че креативността сега „оперира“ на макро ниво, т.е. в 

пределите на цели жанрове, а не на „микронивото“ на отделни артисти. 

Ено използва интересна игра на думи, именно „genious” и „scenius”, 

които игрово бих превел като гениус и сцениус. Намекът тук е, че 

представата за гения е вече изместена от сцената или фигурата на 

сцената (т.е. „сцениуса“), а индивидуалният принос е нещо дребно и 

преходно. 

Стро се позовава на интересен пример, посочвайки артист като 

Норман Кук, ползвал различни псевдоними на различни музикални 

„сцени“, например “Pizzaman“, когато създава хаус музика и “Fatboy 

Slim“, когато пуска „биг бийт“3 записи, което показва, че е възможно 

един артист да пребивава в „различни режими на естетическа и 

икономическа стойност“ (Straw, 1999: 207). Това се оказва възможно, 

тъй като в танцовата практика се придава твърде малко значение на 

идеята за автор и авторски принос. Така артисти като Кук успяват да 

„раздробят“ идентичността си, „генерирайки“ различни свои „авторски“ 

версии в „производствения режим“ на различни жанрове. 

 
3 Биг бийт е вид електронна музика, която използва хип хоп перкусии и повтарящи се синтезаторно-

генерирани модели подобно на жанра асид хаус или техно. 
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Заключение 

Като лична ремарка бих добавил и още нещо. Подобни тенденции 

в поп музиката неволно напомнят за емблематичното есе на Ролан Барт, 

именно „Смъртта на автора“. Вярно е, че там иде реч за явления в света 

на литературата и текстовата критика, т.е. за читателското „създаване на 

творбата“ в акта на интерпретацията. Една духовита ремарка гласи, че 

текстът има много бащи, но творбата е сираче. Това хвърля известни 

препратки към обсъжданото. От една страна, въпросът с авторството 

при наличието на колажна техника, семплиране и рециклиране често 

има колективно-споделен характер, но от друга – има творци, които 

съумяват да съберат в едно всички тези креативни дейности – Борислав 

Гочев например, български музикант в Мексико, създава оригинална 

музика в стилистиката на своеобразен нео-прогресив рок4. Той 

разполага с лично студио и инструменти, композира музиката, сам 

изпълнява и записва музикалните партии, изработва ефектите, 

мастерира крайния продукт и т.н., тоест Б. Гочев би могъл да бъде 

легитимно разпознат като автор на крайния продукт. Той, разбира се, не 

е единствен случай. В този смисъл бих извел извода, че въпреки 

комплексния характер на креативните роли в съвременната ситуация, 

поставила прегради пред „разпознаването“ на автора, съобщенията за 

неговата „смърт“ остават все още леко преждевременни (Burke, 1989: 

25-27). 
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