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Подходи към клавирната интерпретация на Й.С. Бах през XX век

ПоДхоДИ кЪм клАвИРНАтА ИНтЕРПРЕтАцИя 
НА Й.С. БАх ПРЕз XX вЕк

Проф. Снежана Симеонова

Това, което чуваме на запис или по време на всеки кон-
церт, е резултат от дълъг процес на търсене от страна на 
отделния изпълнител. Търсене на неговата истина, него-
вия подход, неговите инструментални изразни средства. 
Полученият “краен продукт” може да се хареса или не на 
публиката. Слушателят може да го допусне до себе си или да 
остане индиферентен към него. Да формулира защо е така 
или да остане само с неясното чувство за емоционално или 
интелектуално удовлетворение или незадоволство. И поч-
ти никога няма да знае какво е довело изпълнителя до тази 
или друга идея. Относително, за да не кажем и много рядко, 
големите интерпретатори говорят за процеса на подготов-
ка на своето концертно изпълнение или запис. Затова и тол-
кова ценни са техните лично записани или споделени идеи, 
становища. Ще се опитаме да се запознаем с няколко под-
хода към Бах на големи изпълнители. Според това, което са 
казали или писали. Непознат за България – този на Розалин 
Турек. Емблематичен за ХХ век – Глен Гулд. Предизвикателен 
– Жоао Мартинш. Лаконичен – Святослав Рихтер.

Розалин Турек /Rosalyn Tureck/ - прочута /за съжале-
ние неизвестна у нас/ Бахова интерпретаторка. Tя е етало-
нът за Бахова интерпретация на Глен Гулд. Всъщност за него 
е имало два кумира за подражание - Розалин Турек и Артур 
Шнабел. Част от това, което считаме за уникално при Гулд, 
има за свои корени Турек. Лесно е да се убедим, когато съ-
поставим техни изпълнения. 

Р. Турек, родена в Чикаго през 1914 година. Първото, с ко-
ето впечатлява професионалните музиканти, е фактът, че на 
14-годишна възраст изпълнява наизуст 15-те двугласни ин-
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венции във всички тоналности. Ученичка на Sophia Brilliant-
Liven, после на Олга Самаров в Juilliard School. В основата на 
цялото й обучение, както казва самата Турек, е било пръс-
товата техника /както и при Гулд/. Всеки, който чуе нейни-
те брилятни, кристално чисти изпълнения, ще разбере защо 
на този факт се отделя специално внимание. На 13 години 
спечелва първа награда на национален конкурс, на който се 
явяват 80 000 млади изпълнители!

Нa 23 години Р. Турек прави уникален шестседмичен цикъл 
в Ню Йорк, в който изпълнява двата тома на “Добре темпе-
рирано пиано”, “Голдберг Вариации”, “Сюитите” и “Партитите”. 
Блестящ старт на блестящ изпълнител! С течение на години-
те тя печели славата на “най-висшата жрица на Бах”. 

Турек е автор на няколко неголеми, но изключително ин-
тересни студии за особеностите на Баховата клавирна ин-
терпретация. Това са едни от редките писмени наследства 
на изпълнител, проникнал дълбоко в тази проблематика. 
Затова и толкова ценни. “През целия си живот съм се инте-
ресувала от философия, науките, история, изкуствата из-
вън музиката,... религия, азиатско изкуство и музика” казва 
Турек. Тази широта на интересите несъмнено дава отраже-
ние върху интерпретацията й на всичко, до което се докос-
не. Безкрайно прецизирано тоноизвличане /без да бъде сте-
рилно!/. Усет към всеки нюанс в детайла, без това да пречи 
на разгръщането на голямата линия. Дълбоко потъване в ха-
рактера на бавните части /нещо, което го има и при Гулд/. 
Брилянтни щрихи, познати също и при Гулд. Всъщност, как-
то споменахме вече, част от онова, което считаме за толкова 
уникално в интерпретацията на Бах при Гулд, идва практи-
чески от Розалин Турек, чийто подход е “избистрен” години 
преди това да стори Гулд.
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 От къде тръгват търсенията на Турек?
 Да мислиш контрапунктично, за нея означава :
- Възможността да мислиш едновременно в един или два 

гласа;
- Възможността да предвиждаш непрекъснатата промя-

на на мотивите в гласовете;
- Успешно да предпазваш линиите от преливането 

им една в друга” [Tureck, Rosalyn - “An Introduction to the 
Performance of Bach – a progressive anthology of keyboard 
music edited, with introductory essays; in three books, Oxford 
University Press London-New York-Toronto, 1960, 11-ІІ ].

Любопитно е предложението на Турек за успешно разви-
тие на контрапунктично мислене чрез размяна във верти-
калната позиция на всеки един от гласовете в двугласна ин-
венция до мажор. Вариантът да се учи наизуст по този начин 
и то без инструмент, препоръчва тя. 
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Артикулационни принципи на Турек

За разлика от Исай Браудо, Турек застъпва мнението, че е 
възможен само един тип легато, а именно “истинската връз-
ка на един тон с друг”. Браудовата артикулационна таблица 
от книгата му “Артикуляция” предоставя по-богати възмож-
ности, повече нюанси на този основен клавирен щрих .

За начините, по които се получават различните шрихи, 
Турек казва :

1. “При стакатото не отскачай от нотата, опитвайки 
се да постигнеш ефекта на разделянето. Просто помисли 
“долу”, с ясната идея колко дълго или малко възнамеряваш да 
я задържиш”. Тогава откъсването става съвсем естествено. За 
постигането на това трябва да има и изработени съответни-
те мускулни навици. “Естествените рефлексни действия на 
китката и пръстите, следващи отпускането надолу [пак 
там, 6-І].

2. За постигане на качествено “tenuto” Турек препоръч-
ва задръжане на цялата стойност при избягване на акцента 
върху нотата, освен ако характерът не изисква това.

3. При “tenuto-staccato” ефектът при нея се получава чрез 
издържане на половината от нотната стойност – повече или 
по-малко и зависи от характера и темпото на пиесата.

4. “Non legato” – издържа се почти цялата нотна стойност. 
Друг начин да се получи този щрих е да се издържи цяла-
та стойност и да се направи малък дъх преди следващия тон 
[пак там, 6-І].

Принципите на Турек за динамичното изграждане:

- Работата върху динамиката е резултат от работа вър-
ху структурата, така като и решаването на всички останали 
проблеми произтича от нея . Не е ли това същото, към което 
апелира и Гулд?

- Главната архитектурна структура на композицията обик-
новено е базирана върху широка хармонична схема, която 
се явява ключ за разгадаване на динамичните промени. 
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- “Промените произтичат от самата музика, която ни-
кога не е плоска и абсолютно статична, a по-скоро източ-
ник на богато вариране на значимостите”[пак там, 11-ІІІ].

- Промените в динамиката трябва да бъдат обусловени от 
промените в хармонията, мотивите и дяловете един спрямо 
друг. 

- “Да се предпазваме от простата промяна на динамика-
та – от форте в пиано или обратно. Смяната на цвета по-
казва различни страни на мотивите и отношенията между 
частите /в сюитите/” [пак там, II-III].

- “Динамичните промени могат да се правят от първия 
тон на новия цвят, защото пианистичните навици за про-
дължителни нараствания и спадове не подхождат на Бах” 
[пак там, 6-І].

- “Истинските нюанси са по-неуловими, включени в рам-
ките на същия цвят и са също така обусловени от разно-
образното фразиране, което поддържа ухото по-точно и 
изострено заинтересувано, отколкото по-повърхностно-
то кокетничене на романтичното тоново обагряне” [пак 
там,, 8-ІІІ].

- ”Кресчендо и декресчендо също присъстват при изпъл-
нението, но в подчинена роля” [пак там, 6 –І]. Важен бароков 
принцип!

- “Когато фигурите се запазват, не е необходима промяна 
в динамиката” [пак там, 8-ІІІ]. Защо? Когато се запазва мело-
дичният и ритмичен рисунък на дадени структури, това оз-
начава и запазване на енергетичната им същност. Енергията 
е пряко свързана с динамиката.

За педализацията

“Не пианото или употребата на педал са тези, които 
могат да опорочат интерпретацията, а самият интер-
претатор” [пак там, 7-ІІ] - казаното заслужава да се поми-
сли върху него!

- Легато за свързване на тоновете при Бах означава “при-
тискане на педала мигновено между тоновете, захващайки 
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края на единия и началото на другия, следващия тон. Като 
цяло това трябва да бъде направено толкова кратко, че да 
не повлияе върху качеството на звучене и да остане незабе-
лежимо за слушателя... Свързването на акордите може да се 
третира по същия начин” [пак там, 10, ІІ].

- Рedal се употребява и за повишаване качеството на зву-
чене и за да се получат тези фини нюанси в цвета на клави-
хордното звучене, зависещи от пипането, докосването и тем-
бровите различия, като резултат от регистровката.

- Свързващият педал може да се употребява там, където 
е невъзможно легато само с помощта на пръстите [пак там, 
11-ІІІ].

За повторенията

“В Баховата музика знакът за повторение не е просто 
указание за повторно изложение на материала. Той носи 
по-скоро откриване на варираните аспекти на същия този 
материал. Tова е присъщо на концепцията и чувството 
за форма на композиторите преди и по времето на Бах. 
Повторенията са толкова част от музикалната форма на 
танцувалните части и вариациите, колкото хармонична-
та схема от тоника към доминанта и от доминанта към 
тоника. Някои от най-важните основи на Бароковия стил, 
които формират толкова богат резервоар от идеи за тех-
ните форми и структури, са били украшенията, орнамен-
тите и варирането на същия материал. Когато концепци-
ята и чувството за форма на бароковите композитори са 
разбрани от тяхната, не от нашата гледна точка, тогава 
може да се осъзнае, че повторенията са абсолютно необ-
ходими за формата и значението на музиката” [пак там, 
11-ІІІ]. Ето нещо, по което Гулд се различава от Турек. Той не 
спазва всички знаци за повторение /какви са основания-
та му, защото той винаги има основание за това, което пра-
ви– можем само да гадаем/. Това е и главното възражение на 
Рихтер против интерпретациите му на Баховите творби :
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1.  “Гулд е намерил своя Бах – той заслужено се е прославил 
за това. Струва ми се, че неговата главна заслуга е в звука 
на инструмента – при него той е особено Бахов. Но самата 
музика на Бах изисква, според мен, голяма дълбочина и стро-
гост, а при Гулд всичко е някак си блестящо и външно. Това, че 
той не прави повторения, не може да бъде простено. Значи, 
недостатъчно обича” [Монсенжон, Бруно – Рихтер. Диалоги. 
Дневники. Классика-XXI. Москва, 2002, 145]. По повод записите 
на Глен Гулд на Баховите Партити –отново критика :

“І-ва – блестящо, особен звуково – главно пианизмът. Не 
прави повторенията – лошо.

2. ІІ-ра – недостатъчно честно – отново пренебрег-
ва повторенията, но артистично, интересно и ярко. Не е 
моят Бах... [Монсенжон, Бруно – Рихтер. Диалоги. Дневники. 
Классика-XXI. Москва, 2002, 183-184].

Отново Турек :
“... понякога при повторенията запазването на динами-

ката /форте-форте или пиано-пиано/ могат да покажат 
така значимо променчивостта или изясняването, как-
то и съпоставянето форте-пиано” [[Tureck, Rosalyn - “An 
Introduction to the Performance of Bach – a progressive anthol-
ogy of keyboard music edited, with introductory essays; in three 
books, Oxford University Press London-New York-Toronto, 1960, 
11-ІІІ]. “По този начин повторението се явява ново изложе-
ние, то създава перспектива, то обогатява нашето позна-
ние относно движението и разширява нашето разбиране и 
чувство за цялата творба. Ако това обяснение е разбрано 
от изпълнителя, за мен изглежда немислимо повторение-
то да бъде разглеждано повече като просто копиране на 
текста”[пак там, 1-ІІІ].
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Глен Гулд

Едва ли причината да пожелаем да надникнем в подхода 
на Гулд при интерпретацията на Баховите клавирни произ-
ведения е само любопитство. От времето, когато в нашата 
изолирана дотогава част от света достигна информация за 
съществуването на този уникален изпълнител /след триум-
фалните му концерти в Москва през 1957 година/, темата 
за съвременна интерпретация на Бах неизменно се свърз-
ва и с името на Глен Гулд. Въпреки множеството записи на 
Баховото клавирно творчество, реализирани през 20 век от 
изпълнители от най-висока класа, може би синонимът за най-
провокативна и иноваторска интерпретация е именно “Гулд”. 
Има крайности при оценката на изпълненията му на Бах – от 
френетично одобрение или само одобрение /преобладава-
щи!/ до отричането им. Основните акценти в коментариите 
за Гулд засягат на първо място нетрадиционния подход и 
стил на изпълнение, високия перфекционизъм. Дори Рихтер, 
въпреки някои несъгласия с интерпретацията му, признава 
тези негови качества. 

Следват легендите за феноменалната му памет, чудатости в 
поведението на сцената и в ежедневието, интересни истории. 
Поредицата филми на немския музикален канал “Classica”, пос-
ветени на него, безспорно разрешават да надникнем в есте-
тиката на интерпретацията на Глен Гулд. Но най-ценни сведе-
ния за това дават интервютата с него и записите на неговите 
лекции и радио предавания в Канада. Можем с убеденост да 
кажем, че запознаването, дори частично, с тях би хвърлило 
светлина върху въпроса : “От каква естетическа позиция тръг-
ва Гулд при определяне на своята интерпретация?”. Част от из-
ложението по-долу ще бъдат цитирания. Едва ли по-добре от 
самия Гулд бихме могли да представим отношението му към 
музиката на Бах и интерпретирането й.

3. “Не бих се осмелил да говоря в рамките на минути върху 
тема, която може да погълне цял живот” казва Гулд в лек-
цията си от 9-ти август 1961 година, предхождаща неговите 
Бахови концерти на Международния фестивал във Ванкувър 
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[Roberts, John P.L. - The Art of Glenn Gould, Malcolm Lester 
Books, 1999, 90]. 

Как Глен Гулд вижда влиянието на Бах върху развитието 
на музиката през годините - интересно наблюдение :

“ За Моцарт Бах е означавал въплъщение на схоластич-
ната идея, идеал, заслужаващ най-висок респект, но идеал, 
от позицията на Моцарт, запазен като резерв за специални 
случаи - оживени, енергични фугети и благочестиви, набож-
ни “Kyrie”.

За Менделсон Бах представлява перфектността на музи-
калната архитектура, създаването на духовна цялост чрез 
развитието на светската роля.

За викторианците Бах е звучащата вечност на епохата, 
когато вярата все още е държала властта над разума.

За пост-Вагнерианците Бах е бил рецептата за контра-
пунктичен идеал и сигурността, че сложността не e от-
хвърляла звуковото великолепие.

За неокласиците Бах е чистотата и перфектността на 
миниатюриста, крайната прецизност на изказа и изложе-
нието на мисълта. 

За сериалистите Бах е неуловимостта, изкусността на 
раздробяването. 

За джазмена – оптимизма и несекващия импулс на несмек-
чаващото остинато. 

За духовния човек – въплъщение на вдъхновението, инспи-
рирано от Провидението. 

За агностика – реалностите на предопределената земна 
обвързаност. Всички неща за всички хора!” [пак там, 91].

“Така че не е лесно да се говори за Йохан Себастиян Бах. 
Най-малкото, не е лесно да го направиш по друг, различен от 
техническия, демонстративен начин. Не е лесно, защото аз 
ще чувствам Бах по един начин и ще намеря всяко оправда-
ние за това мое чувство в пределите на неговата творба. 
Вие ще го почувствате по друг начин и ще намерите адек-
ватната поддръжка”[пак там, 92]. Учудващо съвпадение с 
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казаното от Joahim Quantz в “Essay” през 1752 – две години 
след смъртта на Бах :

4. “Почти всеки музикант притежава различен стил в 
изразяване на чувствата, в сравнение с другите. Не винаги 
различният начин на обучение е причината за тези разли-
чия. Разликата в характерите и темпераментите са също 
решаващи…Нещо, което е величествено и ярко за един, 
може за друг е нежно и весело. Различията във вкуса зави-
сят от различията в темпераментите... /и накрая/ никой 
не е винаги в едно и също настроение” [Donington, Robert - A 
performer’s Guide to Baroque Music, Faber and Faber, London-
Boston, 1976, 22].

Отново Гулд : “... Бах... е бил дотолкова, доколкото него-
вите музикални постижения биват засегнати – първо и по-
следно архитект, конструктор на звука, и това, което го 
прави безценно скъп за нас е, че той е бил извън всяко съм-
нение най-големият архитект на звука, който някога е съ-
ществувал [147, 100]. От тази позиция Гулд тръгва в интер-
претационните си търсения.

5.  В изказвания и интервюта той многократно твърди , 
че “неговата изпълнителска практика има “структурна” мо-
тивация, отразила желанието му интерпретационните реше-
ния да бъдат определени от “чисто музикални” резултати, от 
наблюдения. Крайният резултат – предметът на експресия-
та се диктува, той бива подчинен на предмета на структура-
та [Bazzana, Kevin – Glenn Gould , the Performer in the Work. 
Clarendon Press, Oxford, 1997, 13].

В други интервюта и разговори Гулд споделя, че избягва 
колкото се може повече реалния контакт с пианото и негова-
та звучност, които биха попречили на изграждане на чистия 
музикален образ в съзнанието му. Надареност с феномена-
лен двигателен апарат, техника, която не се нуждае от все-
кидневно поддържане, изключителна фотографска памет 
/факт, който разгледан в съвкупност с други, кара някои аме-
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рикански психиатри да го считат като страдащ от форма на 
аутизъм/ - всички те разрешават работата без инструмент. 
Според свидетелствата на самия Гулд, този метод той прак-
тикува от 12-годишната си възраст.

6.  През 1959 година той казва, че “пръстите дават от-
вратителни интерпретационни идеи”. През 1974 година 
споделя : “Степента, до която може да намалиш ефектите 
на пианото, е степента, до която можеш да достигнеш иде-
ала”. Към края на живота му – 1980 година, негови думи са : “ 
считам за предпоставка номер едно да забравя, че свиря на 
пиано. Не бих искал да зная, че правя каквото и да е специ-
фично-пианистично само за да изведа наяве структурното 
оформление, което имам в представите си” [Roberts, John 
P.L. - The Art of Glenn Gould, Malcolm Lester Books, 1999, 132].

Той винаги е говорил, че е по-малко загрижен за своя пиа-
нистичен тон, отколкото за неговото въздействие. Твърди, че 
“тонът се грижи сам за себе си” в изпълнение, където факту-
рата, ритъмът, динамиката, артикулацията и други фактори 
са били координирани в служба на обединеното, съгласува-
но, последователно, разбираемо интерпретиране на музи-
ката [пак там, 139]. Много важна забележка! За цвета на тона 
той говори не толкова като за негова изтънченост, колкото 
за тона като резултат от прецизна артикулация и фразиране 
[пак там, 140].

Контрапункът е един от най-важните фактори в мислене-
то на Гулд. В разговор с Хъмфри Бърдън през 1966 той казва, 
че има “извънреден интерес към всяка творба, която е дори 
и най-малко контрапунктична” [пак там, 142].

За склонността си да разлага компактни акорди той каз-
ва, че това произтича от желанието му да запази контрапунк-
тичния дух жив, да подчертае всяка възможна връзка между 
линеарните събития. Ето как обяснява този свой стремеж :

“ Съществува чувството, че акордът е сума от няколко 
линеарни направления, които не са специфично отделени 
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по начина, по който бароков композитор би ги отделил, но 
които въпреки това присъстват. Присъства усещането за 
направление, чувството, че определен тон в рамките на 
акорда има връзка с друг тон, който се намира два такта 
назад, или нещо такова. И чрез арпежирането на акордите 
по някакъв начин можеш да му предадеш тежест така, че да 
изтъкнеш, да очертаеш линеарното направление по начин, 
по който не можеш да го направиш, ако просто изсвириш 
натрупване от четири тона едновременно”[пак там, 155]. 
Да, наистина отношението на Гулд към вертикала в никакъв 
случай не е като към “куп” от звуци. Може би арпежирания-
та, които той прави, спадат към онези “противоположни, на-
срещни сигнали”, които привличат ухото на слушателя към 
неочаквани фрагменти, части от фактурата, към встъпване-
то на нов глас в нов регистър, към важни интонации във въ-
трешни гласове. 

Cevin Bazzana обяснянява склонността на Гулд към екс-
тремни темпа– не само бързи, но и бавни – така :

- като експеримент;
- защото може, има всичкитe дадености и възможности 

да го направи;
- поради влиянието на Шнабел и Турек. 

Върху вижданията на Гулд за функцията на темпото в 
интерпретацията заслужава да се спрем специално именно 
поради шокиращите темпа, в които той често свири.

“За мен изборът на темпо е едно от последните съобра-
жения в изпълнението на творбата. Когато отивам в сту-
диото аз съм направил известни предварителни решения. 
Но обикновено това са няколко темпа, с които характерът 
на творбата очевидно си съответства... Може да звучи па-
губно, но често аз знам само темпото, което ще взема в 
студиото. И понякога правя дори втора версия. Най-общо 
може да се каже, че подчинявам темпото на другите аспе-
кти на интерпретацията. То трябва в крайна сметка да се 
съгласува с останалите форми, които съм избрал. Над всич-
ко, разбира се, е правилото за максимална яснота” [пак там, 
166].
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Пак негови са изказванията, че темпото не е част от нота-
цията на творбата сама по себе си и заради това не е и фак-
тор в анализа и интерпретацията. Или казано с други думи 
“темпото служи на концепцията, но не е фактор, който 
влияе върху тази концепция, докато може да бъде допусна-
то, че това е необходима подробност на творбата като 
такава” [пак там, 166].

“Преобладаващото темпо е преди всичко резултат от 
определяне на фразировката” пише Гулд през 1966 година.

Гулд за артикулацията :

Ванда Ландовска казва, че дори нейното staccato e legato. 
Гулд има противоположото становище : дори легатото му е 
detashe. Интервю от 1981 – “искам всеки индивидуален тон 
да бъде чут прецизно”. Така нон-легатото позицията меж-
ду два последователни тона се превръща в норма за него. 
Легатото е това, което трябва да определи себе си като спе-
циален ефект, като отклонение от нормата, казва Гулд в по-
късно интервю :

“ ....да превърнеш изолирания легато-момент в много ин-
тензивен случай, в СЪБИТИЕ. Аз обожявам яснотата, ясно-
тата на фактурата, която се получава, когато преоблада-
ващото пипане е от характера на detache. Но в допълнение, 
когато към тази преобладаваща звучност в detache, в коя-
то на практика всяка нота идва снабдена със свое собстве-
но пространство, отделящо я от следващия тон, е “инжек-
тиран” елемент на легато, тогава се случва нещо твърде 
затрогващо. Някакъв вид емоционален замах, който музика-
та не притежава, ако преобладаващото допускане е, че пи-
аното е легато инструмент и колкото по-гладък е звукът 
- толкова по-добре” [пак там, 215].

Собствените определения за артикулацията му : “secco, по-
антилистично, деташе”, “преднамерено бавно и сухо”, “чис-
то” [пак там, 217]. “Гулд свири така, като че движението на 
клавишите е насочено отвътре навън, а не обратно” – казват 
хора, наблюдавали отблизо процеса на свирене [пак там, 
221].
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Характерна за подхода му е и употребата на различна ар-
тикулация при повторението на бароковата бинарна /дву-
делна/ форма, нещо за което вече споменахме. Бил е фана-
тичен привърженик на запазването на постоянно фразиране 
на фуговата тема, но иначе си е разрешавал импровизаци-
онна свобода в рамки, които установяват основния характер 
на част, дял, пасаж; паузите играят изключителна роля в не-
говата интерпретация [пак там, 226].

“Не съм убеден, “че яснотата е враг на мистерията” – 
дали казаното не би обяснило много от особеностите на не-
говата интерпретация?

И тъй като в краткото представяне на Розалин Турек спо-
менахме, че тя е инспираторът на повечето от интерпрета-
торските прийоми на Гулд не само по отношение на Бах, ще 
изложим накратко техните допирни точки:

- контрапунктичната изява на музикалната тъкан е над 
всичко;

- експресивността на музикалната форма при изпълнени-
ето е преди всичко начин на оформяне на ритмичния про-
фил; 

- предпочитания към единство на ритъма пред вариант-
ността и контраста;

- голяма част от изпълнителските решения се определят 
от хармоничната структура на творбата;

- третиране на тактовите черти и означенията за размер 
като чисто “типографско удобство”, където “вътрешното вре-
ме” на музиката – организацията на мотивите, темите, фрази-
те, моделите от фигури - изглежда да им противоречи;

- определянето на динамичното изграждане, както и ри-
тъма, са често мотивирани от тоналните събития;

- отказ от продължителни изграждания и спадове в дина-
миката; 

- очертаване на темата повече чрез ритъма и фразиране-
то, отколкото чрез динамиката; 
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- очертаване на важни структурни /обикновено тонални/ 
събития в пластовете на заден план;

- контрапунктичното изявяване на гласовете става пре-
димно посредством артикулацията и динамиката.

И най-вече – фанатична преданост към музиката на Бах!

Жоао Мартинш

Роден през 1940 година в Сао Пауло – Бразилия. Започва 
да учи пиано на 8 години при руския възпитаник Josef Kliass. 
Година след това печели конкурс, спонсориран от Баховата 
асоциация в Бразилия. Малко по-късно Алфред Корто каз-
ва за него : ”С този начин на тоноизвличане, с тези възмож-
ности на пръстите си той може да стане важна величина в ис-
торията на клавирната интерпретация”. Думите на Корто се 
сбъдват. Мартинш се превръща в един от най-интересните 
интерпретатори на Баховата клавирна музика от 20 век. През 
февруари 1998 Concord Concerto осъществява последните 
записи от замисления и доведен до край проект – интеграл-
но изпълнение на всички Бахови творби за клавир – солови 
и с оркестър. Деветнадесет диска с общо времетраене на за-
писите над 19 часа. Към този интеграл е добавена книгата на 
David Dubal “Разговори с Жоао Карлош Мартинш”. Няколко 
думи на Мартинш, взети от там :

 “Аз вярвам, че Бах е пророк. Чрез него мога да се чувст-
вам романтик, импресионист, модернист, всичко”. Позиция, 
сходна с тази на Гулд.

Много интересен, бурен живот на голяма личност. Освен 
пианист, Мартинш е ангажиран с политика, спорт. През 1966 
той е тежко контузен при игра на футбол. Връщането му на 
сцена е чак през 1979 година. Триумфално! Но болките в ръ-
цете го принуждават отново да прекъсне и да се появи пред 
публика след 1985 година. Следващ удар върху кариерата му 
е свързан /за съжаление/с идването му в България за кон-
церти като солист на ансамбъл “Софийски солисти”. Тук той е 
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брутално нападнат и пребит с цел обир. Ново завръщане на 
сцена – 1996 – Карнеги Хол, Ню Йорк. “Забележително”, как-
то пише “New York Times” след концерта. Триумфи и спадове 
бележат неговия път на изпълнител. Казват, че Бог изпраща 
изпитания само на силните. Ако това е вярно, каква ли воля е 
притежавал Мартинш, за да устои на всички предизвикател-
ства на Съдбата?

Извадки от интервю с него през 1996 година /публикува-
но в брой 4, 2002 на списание “Музика – днес и утре”/ :

“Тишината може да е по-важна от тоновете” [71 стр.] - 
Изказване на голям изпълнител за значимостта на паузите и 
тишината в музиката!

“Ванда Ландовска бе първата личност, която внесе драма 
в клавирната музика на Бах. Това бе нейният почерк... Преди 
Ландовска Бах често бе свирен по един безотговорен начин. 
Безотговорен, но в добър смисъл, без всякакъв компромис. 
Например когато пианисти от 20-те години на XX век свирят 
Бах, те простичко поднасят на слушателя приятна пиеса, без 
да правят компромиси на своя собствен стил с първичните 
текстове на Бах /нотните/ и с всички тези измислено-учени 
съображения. Днес най-важното нещо в интерпретацията на 
Баховата клавирна музика според мен е да се запази безот-
говорността от началото на 20 век, но да се добавят научните 
компромиси от средата на века. Ако тези естествени качест-
ва се свържат с драмата на Ландовска или с гениалността на 
Гулд и всички технологични изисквания към тази музика, ако 
поставим това в общ пакет, ще пренесем Бах в XXI век” [72-73 
стр.]

“Мисля, че принадлежа към хората като Ландовска и Гулд, 
които започнаха промените рано във века. Прoмените са с 
нас още днес. Питам се защо да не се употребява педал? Или 
защо да не сме експресивни? Това са въпроси, на които всеки 
трябва да отговори, когато свири Бах” [73 стр.].

/ВЪПРОС КЪМ МАРТИНШ/ - ...Хора вече казаха, че начинът 
по който свирите Бах, е грешен и не е автентичен.
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/Ж.М/- “Те не са автентични. Те не знаят какво е било ав-
тентично през XVIII век. Ще ви кажа, днес е по-лесно да се 
отиде на едно археологическо поле и да се каже : ”вижте, нека 
възстановим динозавър, отколкото да се опитаме да узна-
ем как Бах е свирил в годините след 1700...” [73 стр.]

“ ...Вместо да се опитваме да вървим назад към XVIII век, 
предпочитам да поканя Бах в XXI. Сигурен съм, че той би при-
ел това... Мисля, че ще приеме един инструмент с дробове-
те на орган и яснотата на клавихорд. Мисля, че тъкмо това 
е “Stainway”.

“Неговата /Баховата/ духовност, неговата вяра в Бога 
– не е съзнателна. Тя е била дълбоко чувство, което се раз-
полага в душата му... Баховата духовност е като на всяко 
човешко същество в началото на XVIII век”[80 стр.].

“Не вярвам, че атеисти не биха могли да свирят Бах. 
Зависи от това, какъв тип хора са...”[80 стр.]

Казаното обяснява поне част от това, което долавяме в 
интерпретацията му. Остава да чуем някои от записите на 
Жоао Мартинш и да ги свържем с думите му. Нетрадиционен, 
ярък, ангажиран и ангажиращ, свободен в метро-ритмиката, 
непредсказуем. Понякога свири в шокиращи за рутинните 
представи темпа. Но винаги себе си, искрен, истински и по-
ради това – убедителен. Дори да не се нрави на всички.

Люба Енчева

Благодарение на отзивчивостта на ръководството на 
Българско Национално Радио, Академията за музикално, 
танцово и изобразително изкуство придоби уникални запи-
си на прелюди и фуги от ДТП на Бах в изпълнение на имени-
тата наша пианистка професор Люба Енчева. За първи път те 
напускат радиото, за да послужат и на една друга кауза. Така 
тяхната стойност придобива по-голяма гласност, отколкото 
оставени безмълвни в хранилищата на радиофондовете.

Записите, правени в периода 1962-63 година в студиото 
на радиото, за съжаление не включват пълния комплект от 
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прелюдите и фугите. Но и това, което е в наличност, е напъл-
но достатъчно, за да се придобие още по-добра представа за 
огромния размах на изпълнителското майсторство на Люба 
Енчева. Няма да се спираме върху него в общ план – за това 
е писано и говорено. За щастие нейните ученици и следов-
ници също съхраняват и предават на учениците си всичко 
ценно, което са получили от своята Учителка. За това няма 
давност!

7. За съжаление името на проф. Люба Енчева не е 
включено в книгата на М. Elste, в която се отбелязват всич-
ки изпълнители, дръзвали до 2000 година да запишат двата 
тома на Добре темперирано пиано - изцяло или частично. 
Първият запис – Прелюд и фуга до диез мажор BWV 848 дати-
ра от 1909 година и принадлежи на Вилхелм Бакхаус. Първите 
комплексни записи на І-ви и ІІ-ри том са правени от Едвин 
Фишер съответно през 1933 и 1935 година. Първият запис на 
чембало – от Изабел Ньоф. Te са правени във Франция през 
1949, същата година, в която и Ванда Ландовска прави своя 
запис на първия том от цикъла. Това са и първите интегрални 
студийни документирания на ДТП [Elste, M. – Meilensteine der 
Bach-Interpretation 1750-2000. Metzler, Barenreiter, Stuttgard, 
2000, 351].

От 1951 година до 2000 са документално регистрирани 66 
пълни записа на двата тома – на клавесин и пиано. Запис на 
клавихорд е осъществен от Ралф Киркпатрик - I-ви том през 
1959, ІІ-ри том през 1967 година [пак там, 358-360]. Много 
или малко са изпълнителите, осмелили се да осъществят 
това гигантско начинание, не можем да кажем. За нас е ва-
жно, че българката Люба Енчева е сред тези, които са го на-
правили. Дано някой ден се намери възможността да бъдат 
презаписани, издадени и тиражирани. Това е съдбата, която 
заслужават. 
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С какво се характеризира изпълнението на проф. 
Енчева? 

На първо място – със стриктно придържане към упомена-
тото от Бах в текста. Това е спазване на всички повторения, 
обозначени във фактурата, на които толкова държат Турек, 
Рихтер и които са показател за отговорно отношение към 
творбата. Не коментираме Gould с неговото неглижиране на 
тези знаци в клавирната партитура поради знайни само за 
него причини, /без, разбира се, в никакъв случай да го при-
числяваме към безотговорните към Баховия текст!/.

Нещо твърде интересно, което може би е прецедент в кла-
вирната практика – поне тази, която познаваме. Люба Енчева 
комбинира по различен от авторовия начин прелюдиите и 
фугите в ми бемол мажор. Тя съчетава прелюда от първи том 
с фугата на втори и прелюда на втори – с фугата от втори том. 
Това е регистрирано върху записите. Какви са причините е 
трудно е да се каже.

Като цяло и прелюдиите, и фугите са заредени с вътрешна 
мощ, пред която падат преградите на разсъдъчното, умозри-
телно отношение. Линиите се разгръщат спонтанно. Те, както 
и вертикалното единство, са подчинени единствено на себе 
си, на това, което носят като заряд. Няма преднамереност в 
каквато и да било степен в отношението на изпълнителя.

Линиите са ясно разграничени една от друга. Особено 
внимание се отделя на басовия глас, най-вече в моменти, 
когато кулминация – локална или централна – се гради на 
базата на отдалечаването му от останалите хоризонтали. 
Усещането за разширяване на пространството в творбата в 
тези моменти е много осезаемо.

Съществува нещо, което се долавя твърде ясно – опреде-
лено предпочитание към подчертаване на конструктивност-
та във формата пред демонстративното изявяване на емоци-
оналното. Особено отчетливо е това в по-сложните в контра-
пунктично отношение творби от втората половина на втори 
том. В това отношение бихме могли да съпоставим нейното 
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изпълнение с вижданията на Турек или Гулд. Често идеята се 
доближава и до тази на учителя, който е повлиял най-много 
върху професионалното й изграждане – Едвин Фишер.

Близост на моменти с Турек и Гулд се чувства при използ-
ване на артикулационен щрих staccato в дълги поредици от 
шестнадесетини, както например в до минорния прелюд от 
първи том. В този случай артикулационното разделяне на 
шестнадесетините допринася за натрупване на допълнител-
на интензивност в движението на основните две линии. 

Някои от артикулационните й решения съвпадат с тези, 
дадени в редакцията на Муджелини – както е в случая с фу-
гата в си бемол мажор от първи том. По принцип какъвто и 
щрих да използва Люба Енчева, чрез него се постига едно-
временото въздействие на два фактора – свързващ /по отно-
шение на големите линии/ и разчленяващ /осигурява доста-
тъчно пространство около всеки тон, с което се запазва ин-
дивидуалността му/. 

Появяването на тематичното движение не се натрапва. 
Темата не задушава останалите гласове в момента на встъп-
ленията си. Многогласието продължава да съществува в сво-
ята пълнота във всички фази от своето разгръщане.

Прави впечатление отчетливата, брилянтна трилерова 
техника, където всеки тон се вписва в общото звучене без да 
губи индивидуалността си.

По отношение на темпата - Люба Енчева не е привърже-
ник на екстремни бързини. Характерно е удържането на взе-
тото в началото на творбата темпо, без отклонения от него. 
Единствени разширения се правят в моментите към каден-
циране, но те са логични и ненатрапчиви. Движението е оп-
ределено енергично, много ясно артикулирано, отчетливо 
произнесено в бързи темпа и категорично не разлято – в бав-
ните. Ленивата съзерцателност й е чужда. Дълбоките, про-
никновени прелюдии в ми бемол минор и си бемол минор от 
първи том носят стремеж към максимална дълбочина.
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Ритъмът е отчетлив, ясен, особено в пунктираните му про-
яви. Така е например в прелюдите във фа диез мажор и сол 
минор от втори том. Наблюдава се очертаване на пулсацията 
на устойчивите времена там, където други изпълнители из-
бират плавността /прелюд в до диез минор от втори том/.

Предпочитана от Люба Енчева е динамиката на пласто-
вете, на големите платна. Тя се променя /когато това става/ 
в нови дялове, не в рамките на едно и също построение. 
Динамичната постройка е единна, очертава се целостта на 
конструкцията. Ако има осезаеми динамични промени, то те 
са в моменти на изявен подем към определени върхови мо-
менти. Дори и тогава усещането е за нарастваща вътрешна 
мощ, а не за увеличаване на силата. 

Интересът на Л. Енчева към Бах не е случаен. “Най-ге-
ниалният от композиторите” го нарича тя. Още докато учи 
в Милано, проф. Енчева е привлечена от него. Водена от 
стремежа да обхване по-дълбоко неговите творчество и 
идеи тя учи там паралелно и орган. Така, както прави и Гулд. 
Несъмнено това дава отражение върху визията й за мащаба и 
скритата енергия на Баховата музика и в клавирните му про-
изведения. По-късно Люба Енчева се свързва с Едвин Фишер, 
от чиито изпълнения на Бах се възхищава. Произведения на 
Бах са включени още в ранните й концертни изяви. В репето-
ара й влизат не само прелюдите и фугите от ДТП, но и инвен-
циите, френските и английските сюити, Ария с вариации в 
италиански маниер, концерти с оркестър. Една трайна и сил-
на любов на нашата именита изпълнителка към необхватния 
свят на Бах.
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Святослав Рихтер

Информация за записите на Рихтер на Добре темперира-
но пиано е дадена в приложението към плочите и компакт 
дисковете, записани през 1970 и 1973 година съответно в 
Залцбург и Виена. Там не можем да намерим какво самият 
Рихтер споделя за работата си над цикъла. Безценните него-
ви “Дневници. Диалози” попълват тази празнина. Той започ-
ва с изучаването на втория том в Тбилиси през 1943 година. 
Научава целия цикъл наизуст за един месец и представя 8 
прелюдии и фуги веднага след това. Следващата година за 
пръв път представя интегрално първия том в Москва. 

“Заради вкоренените романтични традиции в Съветския 
Съюз малко се свиреше Бах и ДТП никога не се включваше в 
концертните програми... пише Рихтер. 48 прелюдии и фуги 
се считаха подходящи само за изпитите в консерватория-
та. Преди мен само Самуил Фейнберг, доколкото помня, ги 
включваше в своя репертоар... Той свиреше Бах по своему, не 
като Бах, а като Скрябин в неговия последен период – ужасно 
бързо и акуратно...

8.  Колкото до Мария Юдина... тя изпълни ДТП на блестящ 
концерт, макар и да “подгони” съзерцателната прелюдия 
си-бемол минор от втори том бързо и фортиссимо. След 
концерта Нейгауз, когото аз придружавах, се отправи да я 
поздрави. “Мария Вениаминовна – попита той – защо свири-
хте прелюдията в b-moll толкова драматично?”. “ЗАЩОТО 
ВЪРВИ ВОЙНА!!!” – отговори тя...”[Монсенжон, Бруно – Рихтер. 
Диалоги. Дневники. Классика-XXI. Москва, 2002, 55].

Ето какви могат да бъдат понякога причините за един или 
друг начин на интерпретиране! Непредсказуеми, лични, емо-
ционални, глобални...

Рихтер продължава за себе си и за Бах: 
“Аз не принадлежа към ярките привърженици на всички, 

без изключение, произведения на композитора... Единствено 
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изключение представлява ДТП, чието изпълнение в пълен 
обем трябва да стане, както ми се струва, задължително 
за всеки пианист.

Заставих се да го разуча, като че “напук” на себе си, от 
желание да преодолея себе си. Поначало то така и не ми ха-
ресваше и аз реших да го разуча вероятно заради почтител-
ното отношение към всяка музика, наследена от моя баща. 
Но, задълбочавайки се в него, аз достигнах до неговата същ-
ност и го заобичах до самозабрава. През 1945 усвоих и вто-
рия том. Не е имало концерт, на който да не изпълня твор-
бата изцяло, и го свирех толкова често, че получавах от 
своите почитатели писма със следното съдържание : “Кога 
ще престанете да ни мъчите с музиката на Бах?” [пак там, 
56]. По-нататък Рихтер признава, че е имало време, когато 
всички творби на Бах са му се стрували еднакви. 

Ето какво още можем да научим от него, макар и във вид 
на лаконични забележки:

“Глен Гулд дойде в Москва през 1957 година. Чух един от не-
говите концерти. Той потресващо изпълни “Голдберг-вариа-
ции”, но без повторенията, което отчасти “изпорти” мое-
то удоволствие. Винаги съм смятал, че трябва да се освирк-
ват музикантите /а те са много/, които не следват указа-
нията на композитора и пропускат повторенията” [90].

По повод прослушване запис на кантатите “Jauchzet Gott 
in allein Landen” и “Sei Lob und Preis mit Ehren – Alleluja” /BWV 
51/ : “Такава музика.. .съчинена с гениална лекота, без никак-
ва излишна преднамереност... така бързо прониква в ухото, 
както и излиза от него. Както въздуха, небето, топлото – 
ние изобщо не мислим за това. Може би това е и върха на съ-
вършенството... Кантатите на Бах ви привеждат в състо-
яние на хармония, на вътрешна дисциплина” [пак там, 113].

По повод прослушването на собствен запис на ДТП:
“Първите 24 прелюдии и фуги са безусловно по-удачни от 

вторите 24. Във вторите не се получиха може би най-значи-
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телните – dis moll, fis moll и забележителната b moll, което 
лежи като камък на моята съвест”. 

Каква самокритичност! При това ниво на интерпретация. 
Но какво ли се учудваме – нали същият този Рихтер говори, 
че не може да свири Моцарт: “нямам ключа към него”. Едва 
ли е поза една от финалните му реплики във филма на Бруно 
Монсенжон за него: “ ... не съм доволен от себе си”. Поредно 
доказателство за това, какво отличава гения от самодовол-
ния посредственик...

По повод прослушването на седемте клавирни концерта 
на Бах в изпълнение на Сузана Ружичкова и Вацлав Нойман :

“Тази музика можеш да слушаш всеки ден, само че, извине-
те, това ще бъдат твърде богати на разкош дни – и, може 
би, незаслужени” [пак там, 185].

“...За пръв път свирих Бах, пети концерт в f moll, на първи-
те “fetes” в Турен ужасно. После го изсвирих на бис – прилично” 
За кой ли път самокритичен? За кой ли път свири програмата 
повторно след завършване на концерта?

За изпълнението на Алексис Вайсенберг – Голдберг-вари-
ации:

“Вайсенберг /страстен мой поклонник, както той сам по-
твърждава/ е извършил колосален труд и може да бъде поз-
дравен за това. Неговият труд свидетелства за честност, 
добросъвестност и любов към това произведение.

Само ако понякога пръстите му в краищата на бързите 
вариации не избягваха напред – това съществено пречи на 
музиката на Бах. А да го кажем направо – на него това му е 
трудно” [пак там ,293-294].
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Подходи към клавирната интерпретация на Й.С. Бах през XX век

Прослушвайки CD “Страдивариус” (Турен):

“Kапричио E dur, Четири дуета, Италиански концерт 
– Сега свиря като ученик... Старателно и не артистично. 
Това е опит да свиря в стил Бах.

Но аз и съм ученик. Мисля, че така трябва да бъде. 
Ученикът може и някога ще свири добре... (Изумително изказ-
ване!!!) Като цяло – много съмнителен CD…” [пак там, 385].

“Тази много трудна сюита (Френска сюита номер 2) все 
пак накрая започна да се получава” – записано на 24.ІІ. 1994 
година, когато Рихтер е на 79 години! Втора Френска сюита 
“започва да се получава” при него? По-добре да не коменти-
раме...

Дали в тази връзка да не си спомним и казаното от Пабло 
Казалс в интервю, дадено на 94 години : “Може да се каже, че 
съм доволен – напредвам...” И тук да замълчим...
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кРАтЪк оБзоР вЪРху СЪзДАвАНЕто И 
РАзвИтИЕто НА клАвИРНИя ЕтюД

Доц. Татяна Гигова

Когато се заговори за клавирна техника веднага в съз-
нанието изниква представата за етюда – тази често високо 
виртуозна композиция, полезна за развитието на различни 
аспекти от техниката на пианиста. Един от най-известните 
пианисти от първата половина на 20 в. Йосиф Хофман дава 
следната дефиниция за техниката – “Това е общо определе-
ние, под което ние разбираме : гами, арпежи, акорди, двой-
ни ноти, октави, легато, стакато, динамически нюанси. Това е 
необходимо за постигане на съвършена техника.”

Общоизвестно е, че това определение не е достатъчно. 
Защото техниката на пианиста е неразривно свързана с ин-
терпретацията и има отношение към личността на изпълни-
теля, към изразните средства, които той владее, към изпъл-
нителските му намерения.

Пъргавина на пръстите, начин на звукоизвличане, (красо-
та на тона, сила и мощ на звука, музикално фразиране), пе-
дализация, удобна апликатура, точни щрихи.....Всичко това 
са компоненти, чието усвояване пианистите осъществяват, 
преминавайки и през етюда от неговото зараждане през 18 
в. до последните образци, създадени в съвременността.

През 18 в. жанр, подобен на етюда, се появява като пие-
са, чиято цел е да предложи определен вид техническо уп-
ражнение, което няма задължително виртуозен характер. 
Например, инвенциите на Бах – написани за сина му, са има-
ли за цел да служат като помагало в обучението по полифо-
ния. Инвенциите се свеждали до движението на два самос-
тоятелни гласа и оттам - изискването към изпълнителя двете 
му ръце да свирят независимо една от друга, което е пре-
димство за развитието на техническото умение да се разгра-
ничат две музикални линии. Докато в симфониите компо-
зиторът прибавя и трети глас, създавайки необходимостта 
едната от ръцете да свири двата гласа, или пък двете ръце да 
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открояват средния глас /преминавайки от едната в другата 
ръка/.

По същото време са създадени и други пиеси, които не са 
имали за цел да развиват специфични пианистични способ-
ности. Така например, Скарлати пише серия от 550 сонати, 
публикувани за първи път под името “Упражнения за клави-
чембало”. Характерно за тях е, че съдържат бързи гамовидни 
пасажи, повтарящи се ноти, прехвърлящи се ръце, трилери, 
скокове. Звуковата среда, която създават, е подражателна и 
е имитация на кристални звънчета, на китара и разгранича-
ване на отделни звукови сфери при повторение на различ-
ните дялове. Същевременно, изпълнението на тези сонати 
изисква владеене на вид техника, свързана със спецификата 
на звукоизвличането.

Клавирната творба, носеща заглавието ЕТЮД, се заражда 
в началото на 19 в. До този момент пианото вече е измес-
тило клавесина и се е наложило в обществото като най-из-
ползвания домашен инструмент. То навлиза в домовете и 
на среднозаможната класа, като все по-голям брой желае-
щи се посвещават на тайните на пианистичното майстор-
ство. Репертоарът за пиано по това време е доста ограничен. 
Липсват произведения, чрез които да се преодоляват опре-
делени технически трудности. Това води до създаването на 
многобройни технически упражнения и етюди от учители и 
ученици, целящи развиването на изпълнителски умения, без 
да се отделя особено внимание на музикалното съдържание. 
Ето защо, тези упражнения не са предназначени за сценично 
изпълнение. Историята на етюда се проследява в края на 18 
в. и в началото на 19 в. в творбите на следните автори:

- Й. Крамер (1771 – 1858) - 84 етюда, оп.50;
- Дж. Филд (1782 – 1837) – 88 пасажа с пръстовка; 2 упраж-

нения за пиано (C dur, As dur)
- Й. Хумел (1778–1837) – 24 етюда, оп.125;
- М. Клементи (1752 – 1832) - 100 етюда “Gradus аd 

Parnasum”;
- К. Черни (1791- 1837) - поредица опуси,от оп.139 до 

оп.740; 
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- И. Мошелес (1794- 1870) - 12 етюда, оп.59 и три концерт-
ни етюда, оп.51; 

- Х. Бертини (1798 – 1876) - 24 етюда, оп.29.

Класическа мелодика, хармония и конструкция характе-
ризират ранните етюдни образци – яснота, простота на ком-
позиционния стил и достъпност за изпълнителя. Целта на 
ранния етюд е да спомогне за добиване на сръчност, пръсто-
ва техника /сила и самостоятелност/, мелодизиране.

В началото на 19 в., се подобрява конструкцията на пиа-
ното - клавирният регистър е разширен, струните са заздра-
вени и понасят по-голямо напрежение. Това разширява екс-
пресивните възможности на инструмента, обогатява лирич-
ните му и динамични качества. Въведен е и педалът.

Всички тези технически усъвършенствания дават възмож-
ност за промени в композиционния стил – богат хармоничен 
език и широка палитра от ефекти и цветове.

В същото това време соловите сонати на Хайдн и Моцарт 
отстъпват по популярност на новия, по-компактен и емоцио-
нално наситен жанр на Романтизма - багателата. Характерна 
за Бетховен, пиесата “багатела”, се развива в творчеството 
на Шуберт, Шуман, Шопен и други “ранно-романтични” ком-
позитори на 19 в. Точно този тип пиеси се разпространяват 
като доминиращ жанр в творчеството на романтиците, кой-
то има два вида проявление: в някои случаи тези пиеси са 
програмни /първи тип/, а други са във формата на ноктюрно, 
интермецо, капричио, импромтю /втори тип/. Именно от вто-
рия тип се заражда романтичният етюд.

Появата на тези музикално–експресивни форми съвпада 
с небходимостта от създаване на композиции, които да пре-
върнат пианото в по-достъпен инструмент чрез овладява-
нето на техническите му предизвикателства и да служат за 
тласък към развитието на романтичния клавирен етюд. Най-
важната промяна от този период е композиторският зами-
съл на творбата. Задачата на авторите е да реализират твор-
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ческите си намерения, засягайки разностранни технически 
проблеми и същевременно да задържат музикалния инте-
рес. Стремежът е да се пресъздават емоциите, размишлени-
ята и настроенията чрез новите инструментални средства, 
което прави музикалния език по-въздействащ. 

Шопен, Лист и Щуман са пионерите на етюда като жанр, 
който отправя конкретни предизвикателства към пианиста. 
Етюдът еволюира от чисто техническо упражнение към ху-
дожествена творба, съчетаваща пианистични фигурациии, 
мелодична фразировка и представлява нов, по-задълбочен 
поглед към виртуозната пиеса, например:

- Фр. Шопен (1810- 1849) - 12 етюда, оп.10 и 12 етюда, оп.25; 
3 етюда, oп.post.

- Ф. Лист (1811 – 1886) - 12 трансцедентни етюда /1852/; 
6 етюда по капризи на Паганини /1851/; 3 концертни етюда 
/1848/; два концертни етюда /1862/;

- Р. Шуман (1810-1856) - етюди по капризи на Паганини, 
оп.10; “Симфонични етюди”, оп.13;

- С. Талберг (1812 – 1871) – “ Големи етюди ‘’, оп.26
- И. Новаковски (1805 – 1865) – етюди, оп.26
- Л. Къолер (1812 – 1885) – етюди, оп.112
- Ст. Хелер (1813 – 1888) - 25 мелодични етюда, оп.45; 30 

прогресивни етюда, оп.46; 25 етюда, оп.47; 24 ритмични етю-
да, оп. 125; 21 етюда по Шопен, оп.154; 24 етюда, оп. 90; 3 етю-
да, оп.139; 2 етюда, оп.151

-	Ч.- В. Алкан (1813-1888) - три бравурни етюда, оп.16; 12 
мажорни етюда оп.35 ; 12 минорни етюда ор.39; три големи 
етюда ор.76.

Етюдите на Шопен са сравнително кратки, в триделна 
форма и всеки от тях поставя специфичен технически про-
блем. Липсата на сложно гласоводене и комплексна ритмич-
на структура оформят етюдите му като съвършен образец в 
жанра. Двата сборника на Лист - по капризи на Паганини и 
Трансцедентни, демонстрират друг тип подход в сравнение 
с Шопеновите етюди. Те са предназначени за изпълнение в 
концертна зала, но рядко са представяни като цикъл, пред-
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вид трудността, базирана върху няколко вида технически 
проблеми. Шуман създава “Симфонични етюди” във форма-
та на вариации – произведение, което ярко се различава от 
оригиналната формула за етюд по отношение на времетра-
ене, съдържание и структура, като постига изграждане на 
творба, съчетаваща два жанра – етюд и вариация. 

Композиторите от втората половина на 19 в. продължават 
да доразвиват етюда като жанр. Въпреки, че етюдите им не 
се радват на такава популярност като тези на Шопен и Лист, 
количеството им е внушително, а именно:

- Й. Брамс (1833 – 1897) – етюди, оп. 35 /две тетрадки по 14 
етюда /;

- К. Сенс-Санс -	(1835 – 1921) - две тетрадки по 6 етюда/, оп. 
52 и оп. 111/и 6 етюда за лява ръка, оп. 135;

- А. Рубинщайн (1829 -1894) – етюди, оп. 23;
- М. Мошковски	 (1854 – 1925)	 -	три концертни етюда, оп. 

24, 15 виртуозни етюда, оп. 72, 12 етюда за лява ръка, оп. 92, 
20 технични студии, оп. 91;

- Ф. Бузони (1866 – 1924) - 6 етюда, оп. 16, 6 полифонични 
етюда;

- К. Дебюси (1862-1918) - 12 етюда в две тетрадки;
 - Л. Годовски (1870-1939) - 60 етюда по Шопен; 3 ориги-

нални концертни етюда;
 - А. Скрябин (1872 – 1915)	–	26 етюда	(оп. 2, 8, 42, 49, 56, 

65);
 - С. Рахманинов (1873 – 1943)	 –	 етюди-картини, оп. 33 и 

оп. 39;
 - И. Стравински (1882-1971)	–	4 етюда, оп. 7
 - К. Шимановски (1882 – 1937 – 4 етюда, оп. 4; 12 етюда, 

оп. 33;
 - С. Прокофиев (1891 – 1953)	–	4 етюда, оп. 2;
	- Дж. Гершуин (1898 – 1937)	–	7 виртуозни етюда;
 - Б. Барток (1881 – 1945) – 3 етюда, оп. 18;
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В края на 19 в. композиторите развиват съвършено нов 
подход към инструмента. Целотонната октатонична и пен-
татонична гами са сред основните музикални средства, из-
ползвани в музиката им. Дебюси употребява нови тембро-
ви ефекти и разколебава устоите на ладово-хармоничната 
зависимост, експериментира с формата и с употребата на 
определен тип звукова среда, което характеризира струк-
турата на етюда. Неравноделните групирания на осминки 
променят ролята / смисъла/ на тактовата черта. Така напри-
мер, Стравински получава ефекта на разбиване на метрума, 
наслагвайки неправилни групи от нотни стойности, които 
често са синкопирани през тактова черта. Първите опуси на 
Скрябиновите етюди (оп. 2, оп.8 ,оп.42) съдържат различни 
технически проблеми, заимствани от тези на Шопен, докато 
в последните етюди (оп.65, 1911г), хармоничният и ритмичен 
език достигат ново ниво на сложност - показват разгражда-
не на тоналността и отсъствие на основен метрум. Етюдите 
на Рахманинов (1911-1917 г.) звучат може би малко санти-
ментално, но изключително емоционално и образно, с въл-
нуваща жизненост и страст. Трите етюда на Барток са много 
трудни, фактурно наситени, перкусионни, ритмично сложни, 
демонстрират силно дисонантен хармоничен език и дават 
минимална тонална ориентация.

От средата на 20 в. до наши дни могат да бъдат изброени 
редица автори, които въвеждат радикално нови композици-
онни похвати в етюдния жанр, като сериална техника, синте-
зиране в импровизаторски пасажи на височините на тонове-
те с ритмични модели, а именно; 

- Оливие Месиен (1908 – 1992) - 4 ритмични етюда;
- Джон Кейдж (1912 – 1992) - “32 астрални етюда за пиано”
- Уилям Болком (1938) - получава “Пулицър” през 1988 г. за 

своите “Дванадесет нови етюда за пиано”;
- Жорж Пърл (1915 – 2009) - 6 етюда (1976г.); 6 нови етюда 

(1984г.) 
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Един от най-значимите съвремени представители на етюд-
ния жанр е Георг Лигети (1923 – 2006). В периода 1985 – 2006 
г. той създава 3 тетрадки с общо 18 етюда, които извеждат 
съвременната клавирна музика към радикално обновяване. 
Под влияние на африканската музика, джаза и механичното 
пиано авторът ни представя творби с изключителна ритмич-
на сложност и необичайни пианистични фигурации. В етю-
дите си Лигети използва микрополифония, клъстери, слож-
ни ритмични структури, съвременни авангардни прийоми 
като сериална техника, минимализъм и електронна музика 
и това го превръща в един от най-големите новатори на 20в. 
Етюдите му са предизвикателство във всяко отношение за 
пианистичните способности на изпълнителя.

Въпреки исторически обусловеното късно зараждане на 
професионално музикалното изкуство в България / края на 
19 в. /, свое място в развитието на етюдния жанр имат и бъл-
гарските композитори.

- П. Владигеров (1899 – 1978) – етюд от “Пет пиеси” (1973 
г.)

- Д. Ненов (1901 – 1953) – два етюда (1932 г.)
- В. Стоянов (1902 – 1969) – етюд от “Три пиеси”
- П. Хаджиев (1912 – 1992) –“19 мелодични етюда” 
- Б. Елиезер (1920 – 1993) – 4 концертни етюда 

П. Владигеров създава своя етюд като част от цикъл от 5 
пиеси. Характеризира се с плътна фактура, клавирно удоб-
ство, емоционална наситеност, релефно и убедително из-
граждане. Етюдите на П. Хаджиев са кратки, подчертано ме-
лодизирани, в неравноделни размери и са изключително с 
инструктивна цел. Като част от красивите “Три концертни пи-
еси” етюдът на В. Стоянов с уплътнената си фактура поставя 
на изпитание пианистичните възможности на изпълнителя. 
Двата етюда на Д. Ненов, написани през 1932 година, са фа-
ктурно прозрачни, изящни, с много широк регистров диапа-
зон, образец са на техническо съвършенство и са напълно 
съизмерими със съвременните западноевропейски образци 
в жанра.
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Кратък обзор върху създаването и развитието на клавирния етюд

Създавайки своите етюди, българските композитори от 
първо и второ поколение не използват съвременни компо-
зиционни средства. Те дават превес на художествената из-
разност, на класическото интонационно, хармонично и ме-
лодично звучене. В голямата си част техните етюдите не по-
ставят сложни технически проблеми и са предназначени за 
концертно изпълнение.
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“музИкАлЕН ПАНтЕоН“ оПуС 40 от НИколАЙ 
СтоЙков

доц. Ромео Смилков

В периода 1992/1994 Николай Стойков полага основи-
те на един музикален проект, който продължава и през на-
стоящия век. Неговият афинитет към транскрибирането се 
разгръща с необикновен замах през 90-те години. Това се 
вижда както от изключително богатото взаимодействие на 
композиторски идеи, конструкции, варианти, преминаващи 
между различни съчинения в неговото творческо музикално 
наследство, така и в композиционното му “навлизане” в раз-
лични епохи, школи, стилове и жанрове.

Прототип на написване на цикъла “Музикален пантеон“ е 
книгата на българския поет Теодор Траянов “Пантеон“, изда-
дена през 1934 година. Той съдържа 50 поеми и наред с име-
ната на Вийон, Хайне, Рембо, Брюсов, Лермонтов, Верлен, 
Петьофи, Некрасов стоят имената на българските поети 
Пенчо Славейков, Пею Яворов, Димчо Дебелянов, Христо 
Ботев. Така се оформя творческа клавирна концепция, за 
която авторът пише в анотация към концертна програма с 
творби от “Музикален Пантеон“. “Така се зароди моята идея 
- да си позволя да направя един по-своеобразен прочит на 
някои от произведенията от световните майстори на музика-
та, чрез един нов преразказ и темброво и фактурно прочи-
тане на музикалната материя откъм езика на нашето съвре-
мие. Такива аналогии има и в съвременната музика, в твор-
чеството на Лист, Стравински, Рахманинов, Григ, Чайковски, 
както и в класиката – редица Бахови обработки на музиката 
на Вивалди. Особено в Бароковата епоха това е била прак-
тика, а у нас и при П. Владигеров“(1, c. 4). В реализацията на 
отворения цикъл – той продължава да се обогатява с кла-
вирен прочит на произведения на изтъкнати композитори, 
Николай Стойков се опира на идеи от творческия процес в 
изкуството на живописта. Той споделя, че техника на реком-
позиране може да бъде наблюдавано “и в творчеството на 
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редица художници: копиране с маниер на прерисуване на 
картини от редица автори от класиката – Нидерландската 
школа, Пикасо, Ван Гог и други. Въпросът е свързан изцяла с 
доминантата на твореца и нейния периметър“(2, с. 4).

Мото на творческия проект – клавирен цикъл “Музикален 
пантеон“ е стихотворението “Посвещение“ от книгата 
“Пантеон“ на Теодор Траянов:

“Възлез към лири чудотворни И там, пред образите смели
Отдай им своя дух суров На горди, славни имена,
С възторг, талази непокорни Сложи и свойте имортели (знаци)
С привет наситен от любов, От мечове и знамена!“

По хронологичен ред Стойков първо транскрибира кла-
вирни съчинения на Клод Дебюси (3, c. 23). Това е пиесата 
от “Детски ъгъл“ – “Кейк уок“. Вариантът за 4 ръце явно има 
педагогическа насоченост. Същевременно, при създаването 
на композиторски цикъл във вариант за две пиана на три от 
най-известните прелюдии на великия французин, се търси 
фонично-пространствена параметрика. През 1994 година 
са създадени Капричио за пиано в почит на Карл Черни по 
етюд №3 от опус 740 и обработката за пиано на четири ръце 
на прочутия “Ракоци марш“ на Хектор Берлиоз. Цикълът от 
две транскрипции за пиано по части от соло Сюити за вио-
лончело от Йохан Себастиан Бах се изгражда продължител-
но. Първо, през 1994 година, е записана транскрипция по 
Прелюд от Сюита №3 – d moll. През 1999 година, на 13 март 
е завършена обработката на Сарабанда от Сюита №5, и се 
оформя двуелементният цикъл от транскрипции по Й. С. Бах 
– Прелюд и сарабанда за пиано с поетичното заглавие-въз-
глас “Ние, заедно те благославяме, Господи“. Може би трябва 
да споделя като първи изпълнител на цикъла-транскрипции, 
че датата 13 март не е случайно записана на партитурата. На 
този ден, през 1999 година, се навършват 100 години от рож-
дението на Първоучителя – Панчо Владигеров. Това, заедно 
с поклона към музиката на Йохан Себастиан Бах, обяснява 
артистично-композиторската поетична концепция. 
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В новия век е композирана интерпретационно труд-
ната обработка за две пиана на симфоничната поема “Тил 
Ойленшпигел“ на Рихард Щраус. През 2009 година е завър-
шена тричастната концертна транскрипция по Антонио 
Вивалди. Това е Концерт за две пиана ла минор (по Концерт 
за цигулка и оркестър опус 3, №6). 

Френска
музика

Клод Дебюси – “Кейк уок“ за 4 ръце (1992)
Клод Дебюси – Три прелюдии №№№1, 10, 
24 за две пиана (1992)
Морис Равел –“ Павана за смъртта на 
една инфанта“за 4 ръце (2010)
Ерик Сати – “Химнопедия“ №1 за три ръце 
(2010) 

Барокови
творби

Й.С. Бах - Прелюд и сарабанда за пиано 
“Ние, заедно те благославяме, Господи“ 
(1994/1999) по части от Сюити за виолон-
чело №№3, 5
А. Вивалди –Концерт за две пиана – а moll 
(Концерт зацигулка и оркестър опус 3, 
№6)
Д. Скарлати – Соната E dur (“Ехо“) за две 
пиана (2010)

Романтични
съчинения

К. Черни – Капричио за пиано (Homage a 
Czerni) по Етюд №3, опус 740 (1994)
П.И.Чайковски – “Скерцо и Етюд“ опус 40 
за 4 ръце (2011)

Композиции 
от ХХ век 

Р. Щраус – “Тил Ойленшпигел“ за две пиа-
на (2001)
С. Прокофиев – “Възпоминание, Отчаяние 
и Дяволско внушение“ за 4 ръце (2011) 
А. Диамандиев – Сонатина за пиано 
(1978)
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Премиерата на клавирния проект “Музикален пантеон“ 
се състоя в периода октомври-ноември 2009 година в гра-
довете Стара Загора и Пловдив. Бяха изпълнени от Катя 
Василева, Велислава Карагенова, Ромео Смилков изброени-
те шест произведения за пиано на 2 ръце, на 4 ръце и на две 
пиана (без транкрипцията по Рихард Щраус). При изпълне-
нието на “Музикален пантеон“ опус 40 в София (II.2010) бe 
поднесена концертна транскрипция за 2 пиана по Соната 
- E dur (“Ехо“) на бароковия творец Доменико Скарлати 
от клавирно дуо Катя Василева и Велислава Карагенова. 
През 2011 година композиторът Николай Стойков обра-
ботва за 4 ръце две солови клавирни съчинения на Пьотр 
Илич Чайковски – “Скерцо и етюд“ от опус 40 и три пиеси от 
Сергей Прокофиев –Три пиеси са от опус 4 на композито-
ра. Това са “Възпоминание“, “Отчаяние“ и “Дяволско внуше-
ние“. Николай Стойков транскрибира през 2010 за четири 
ръце творбата на Морис Равел - “Павана за една инфанта“ и 
“Химнопедия“ №1 от Ерик Сати (за три ръце).

Творецът Николай Стойков винаги се е впечатлявал от 
рафинираната пианистична естетика на френската клавир-
на школа от началото на предишния век – Дебюси, Равел, 
Ибер, особено от пианистичния изказ, в който заслушване-
то в клавирния звук тласка напред музикалната процесуал-
ност (4). Особено плодотворно, според него, е творческото 
излъчване от музиката на Морис Равел. Този пиетет той из-
питва още от 1970 година, когато в часовете по оркестра-
ция на проф. Сагаев работи над пиесите-поеми “Самотна 
лодка в океана“ и “Тъжни птици“. В Сонатина за пиано опус 3 
самият автор сочи клавирно-фактурното влияние от френ-
ския автор. Възхищава се особено от умението на Равел 
да транскрибира и трансформира композиторска концеп-
ция в различни музикално-жанрови форми – от клавирна 
миниатюра в симфонична картина, оттам - в изискана ба-
летна партитура, след което да се върне в поетично вокал-
но-инструментално съчинение. Говорил е пред мен за кла-
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вирната партитура на Концерт за лява ръка и симфоничен 
оркестър на великия френски композитор. Впечатлява се 
от развитието в каденцата на Концерт за пиано и оркестър 
– G dur от Морис Равел. Клавирно-драматургично разви-
тие, което намира инструментално отражение в каденца-
та от Концерт за пиано и симфоничен оркестър опус 60 от 
Николай Стойков (5).

Зад видимата педагогическа актуалност на пет обработ-
ки-клавирни транскрипции за четири ръце от “Музикален 
пантеон“ личи по-дълбоко вникване и превръщане на про-
цеса на транскрибиране в творческо верую. Интересен е и 
авторският коментар на известни клавирни опуси от кла-
вирната литература от ХХ век. Самият творец създава тран-
скрипции по различни свои клавирни съчинения. Идеи от 
клавирните прелюдии намират своя живот в клавирната 
сонорност на пиеси за 4 ръце от “Български танци“, про-
дължават своя път към клавирните “Картини“ от първото 
десетилетие на века, за да се върнат в клавирните одежди 
на отдалечени четири десетилетия хорови мисли на мал-
ка сюита “Три родопски песни“, които авторът пресъздава 
в днешното второ десетилетие в “Малка сюита за пиано“ 
опус 90.

В хода на това изследване се очерта още една тран-
скрипция на Николай Стойков. През далечната 1978 годи-
на композиторът, заедно с Цветана Чифчиева, е състави-
тел и редактор на сборник “Сонатини за пиано от българ-
ски композитори“ (6, c. 3). Заедно с издаването на своята 
тричастна Сонатина опус 3, той става съавтор за оформя-
не и издаване на Сонатина за пиано на Асен Диамандиев. 
Частите на сонатината се базират на материал от вокали-
зи за глас и пиано на проф. Диамандиев, на които Николай 
Стойков дава клавирно оформление (7). Сонатината за пи-
ано е тричастна. Тя е публикувана в началото на сборника. 
Първата част е в триделна форма. Тя е с протяжен бавен 
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среден дял - с речитативни, безмензурни провеждания и 
динамична реприза. Поради това традиционната бавна 
втора част се следва от игриво скерцо. Трета част – фина-
лът е стегнато рондо с кода, която стремително, с glissando, 
закрива клавирния цикъл. Изглежда, че Асен Диамандиев 
не е позволил на традиционната изпълнителка на негова-
та клавирна музика – доц. Цветана Чифчиева, да поднесе 
творбата на концертния подиум. Дано като клавирна тран-
скрипция на Стойков да има по-щастливо концертно битие. 
Сега от дистанцията на годините можем, според компози-
тора, да приемем обработката на тричастната Сонатината 
за пиано на Диамандиев за условно първа транскрипция 
в проекта “Музикален пантеон“. Така началото на структу-
риране на отворената конструкция на богатата поредица 
от транскрипции опус 40 се отмества към втората полови-
на на 70-те години. За пръв път, след интервюта-разгово-
ри с Ромео Смилков през пролетта на 2011 година, става 
достояние и интересният факт творчески контакти между 
пловдивските композитори от 70-те години. В края на сеп-
тември 2011 година Николай Стойков продължава работа 
над проекта “Музикален пантеон”. Композира нова компо-
зиция-Капричио по етюд №13 от опус 740 на Карл Черни. 
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Музикотерапевтичният метод - поглед към миналото и настоящето

музИкотЕРАПЕвтИчНИят мЕтоД - ПоГлЕД 
кЪм мИНАлото И НАСтоящЕто

Доц. Георги Митев
Гл. ас. д-р Тодор Стоев

Ст. преп. Илияна Апостолова

Историческото развитие не познава общество, в което не 
съществува музика. В античността битуват религиозно- мис-
тични тайнства, създадени от Орфей, тъй наречени “орфики”, 
съпровождани от музикални инструменти, които от Тракия и 
Родопите се пренасят в древна Гърция .

Според вижданията на древните, душата е доброто нача-
ло и частица от божественото-възглед, възприет от питаго-
рейците, а по-късно и от Платон. В Илиадата се опоменава, 
че героят Ахил смирявал своите пристъпи на ярост с пеене 
и свирене на лира. Суровият цар на Спарта - Ликург сам съ-
чинявал музика за своята войска и никога не влизал в битка, 
ако неговите войници не били приведени в бойна готовност 
от звуците на тръби и барабани - практика, която и до дeн 
днешен се е запазила сред специалните воински части на 
иранския шах (т. нар. “тамилските тигри”). Същите медитират 
преди сражение под звуците на зурни и тъпан. 

По-късно, за огромното значение на музиката и въздейст-
вието й върху психиката на човека, се споменава в трудове-
те на древногръцките философи, възприели основните виж-
дания на Орфей. В школата на питагорейците било практика 
вечер да се пеят песни, защото те раждали хубави сънища. 
Аристотел пише в орфически дух: “Хармонията е дар от не-
бето. Велика сила крият майчините песни”.

Музиката е светът на Орфей и тук той е недостижим (Н. 
Гигов - “Орфей и космоса”). Орфей е убеден, че музиката съ-
държа и възкресява с магическа сила.

Родопските песни и музиката на звездите са в хармония 
в единен ритъм, такт и движение (“Музика на сферите” - Н. 
Гигов). Може би във връзка с това твърдение е	разсекрете-
ния наскоро факт от американските астронавти, които по 
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време на целия полет в безвъздушното пространство на 
извънземната орбита на космическия кораб са слушали не-
обяснимото засега постоянно звучене на определени музи-
кални тонове.

Музиколечението е Орфеевото наследство и достижение, 
смята Никола Гигов. Когато болният чува думите на лечителя 
и неговата музика, ползва лечебните билки и балсами, той 
възвръща хармонията със света. Така Орфей-родопеецът ед-
новременно лекува тялото и душата.

Музиката по онова време се е прилагала като метод за 
трансформиране на енергиите и за лекуване. “Пеенето е зов 
на човешката душа към природата, чрез което тя отзивчиво 
изпраща своите разумни, съграждащи сили към човека, за 
да му помагат по-скоро да оздравее” (П. Дънов). Той е убе-
ден, че музиката във физическия свят е потребна, за да бъде 
организиранa материалната субстанцията и чрез музикал-
ните вибрации тя да затрепти хармонично. Така общуването 
с музиката се превръща в ценност с непреходна стойност.

В основите на античните представи за музикалното изку-
ство лежи увереността в това, че самият свят е ритмичен и 
хармоничен, т.е., музикален. Постепенно този възглед ево-
люира през вековете като метод за лечение, извършвано от 
народни лечители. У нас те са известни като баячки, които 
постигат лечебен ефект, използвайки монотонния или спе-
цифичен начин на интониране и се явяват предшествени-
ци на съвременния психотерапевт (според дисертационния 
труд на Н. Шипковенски - “Същност и значение на българска-
та народна медицина”), която използва два подхода:

1) произнасяне на заклинание;
2) прогонване на злите духове с използване на ударни ин-

струменти.
Многобройни са цитираните в научни трудове на БАН пе-

сенни фолклорни образци на български лечебни мелодии. 
(Н. Шипковенски - списание “Музикални хоризонти”, 1975 г.)

В Италия е известен лечителски подход към синдрома “та-
рантизъм”. Ухапването от отровния паяк тарантула е било ле-
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кувано с помощта на специален танц с музика в бързо темпо, 
наречена по-късно “тарантела”.

Известна е и практика с лечебен ефект, постиган чрез му-
зика и танц при т. нар. шамани. Те, както и методологията на 
въздействие на шамана, в неговите отделни фази са описа-
ни подробно от акад. Валерий Ромм – “Русь-доисторическая 
связь времен – палеосоциум, палеохореография, прамеди-
цина”.

Черпейки сведенията по тази проблематика от просъ-
ществувалите през вековете праисторически изображения 
на танцуващи фигури, може да се тълкуват древните танци, 
извършвани най-често с ритуална цел за лечение. По това 
време музикалният съпровод е бил предимно ритмичен, 
ролята на ритъма, като съществен въздействащ фактор, се 
свързва със спецификата на еволюиране на мозъчната кора 
и подкорие. В своя труд акад. В. Ромм е отделил специално 
внимание на хипнотичното въздействие на ритъма, което 
организира музикалното движение на естествените вибра-
ции на органите в човешкото тяло.

 Музикалните практики след Втората световна война, в 
страните от Централна Европа, биват изместени от модер-
ния психотерапевтичен метод на З. Фройд и неговите спод-
вижници.

В наше време музиката отново възвръща позициите си на 
практически психотерапевтичен метод. Тя става възможно 
средство за оптимизиране, както на учебния процес, така и 
за повлияване на определена група състояния и заболява-
ния (стрес, неврози, депресии). Все още у нас и най-вече в 
учебния процес, методът не е получил разпространение. 

В Западна Европа и САЩ, където негативните страни на 
цивилизацията доведоха до широко разпространение на 
този вид заболявания наложиха изграждане на мрежа от 
профилирани кабинети за психотерапия, групи за самопо-
мощ (Selfhelp), центрове за арт-терапия, частни образовател-
ни институти за ускорено обучение и др. Резонансът чуждия 
опит у нас се изрази в разпространението на системата за 
езиково обучение “Суперлърнинг” (Superlearning). Въведе се 
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и един от интересните методи в психотерапията – психодра-
мата на Морено. 

Сериозен напредък представлява и въвеждането през 
1995 г. на учебната дисциплина МУЗИКОТЕРАПИЯ в АМТИИ гр. 
Пловдив. С успех бяха защитени и първите няколко диплом-
ни работи. Според водещият преподавател по дисциплината 
- гл. ас. д-р Т. Стоев, от Медицинска академия -гр.Пловдив, се 
налага извода, че събуждането на интереса към тази темати-
ка не е случайно явление и има ясно изразен социален ас-
пект.

Пред специалистите предстои отговорността за дефини-
ране на трудните и отговорни задачи, свързани с теорията 
и практиката на музикотерапията и специално за превенция 
на децата от предучилищна и училищна възраст. Това ще се 
изрази главно в използване въздействието на музиката, из-
искващо практическо прилагане на комплексен подход и за-
дълбочени научни познания от областите на психологията, 
медицината и музиката. Този подход е приет като основопо-
лагащ в теоретичния курс по дисциплината МУЗИКОТЕРАПИЯ 
в АМТИИ - гр. Пловдив. Научният екип от медик, психолог и 
музикант въвеждат на практика Общия метод на музикоте-
рапията, интегриращ в единно цяло трите научни области. 
Освен изложеното съдържание на конспекта по дисципли-
ната музикотерапия във вид на таблици, са дадени примери, 
оказващи въздействието на музикотерапевтичните методи 
върху хора с различен здравословен статус – здрави хора, 
хора с отклонения и хора с определени заболявания. 

Съвременната медицина, в частност невропсихологията, 
доказва неизвестни досега пътища за повлияване на тези 
състояния. Очертан е широк диапазон от възможности за 
музикално повлияване на хора от различни възрастови гру-
пи, чрез използването на лечебни програми с музика за: 

1) релаксация и сън;
2) хиподепресия;
3) леки и среднотежки неврози;
4) катарзис;
5) медитация;
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6) вработване (стимулиране).
Основания за подобен подход дават, както новите анато-

мофизиологични изследвания, позволяващи прилагане на 
неизползвани досега специфични методи при деца и въз-
растни, така и тревогата на обществеността от нарастващата 
употреба на психотропните лекарствени средства. “Смятаме, 
че при адекватното използване, музиката може да се пре-
върне в онова мечтано средство, което да балансира и осъ-
вършенства човешката психика без да уврежда химически 
организма” смята д-р Стоев.

Не по-малко е значението на музикотерапията за пре-
махване състоянието на тревожност и вътрешно напреже-
ние, което намалява натоварения с негативен стрес учебен 
процес и съкращава оздравителния период при много бо-
лестни състояния. Следва да уточним и поставим акцент на 
възможностите за прилагане на музикотерапевтичния метод 
и върху преподавателя, който е активна и отговорна страна 
в учебния процес. Ниският социален статус и прекомерната 
заетост на българския учител са предпоставка за формиране 
на силен стрес и неврози – основа на различни психосома-
тични заболявания и състояния, водещи до силно понижа-
ване ефективността на обучението. Един от най-съществе-
ните белези на музикотерапевтечния метод е, че музикални, 
визуални и други художествено-емоционолни стимули (из-
куствотерапия) са интегрирани дълбоко в учебния процес. 
Това води до глобална и динамична активизация на целия 
мозък – двете полукълба (хемисфери) и подкоровите зони 
(д-р Т. Стоев, доц. Г. Митев, Ил. Апостолова–“Възможности за 
използване на психотерапевтичния ефект и прилагането му 
в учебния процес”). Това води до подобряване на настрое-
нието на едно по-първично ниво, смята д-р Ив. Бързаков и 
смята, че е налице прецизна “оркестрация и синхронизация” 
на стимули и процеси; освобождава се скрита енергия, коя-
то чрез специални техники се насочва към увеличаване про-
дуктивността на индивида.

Една от най-новите и съвременни системи за подобряване 
качеството на обучението, както за постигане на психобаланс 
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на личността е системата “Оптималърнинг” (Optimalearning 
R) –създадена и преподавана от него в Сан Франциско /СА/. 
Тя е основана на редуциране и трансформиране на негатив-
ния стрес, което създава допълнителни условия за повиша-
ване работоспособността и мотивацията на хората в раз-
лична възраст. Едновременно с това се активизират и двете 
полукълба на мозъчната кора. Използват се методите: кон-
темплация (съзерцание) и визуализация за премахване на 
стреса и тревожността.

С описаните методи, музикотерапията се утвърждава като 
лечебен и рехабилитационен метод с широк обхват на въз-
действие, влияещи като модулатор на настроението, улес-
няващ възприятието посредством активизация на емоциите 
при състояния на фрустрация.

В съвременното общество, поради часовете прекарани 
във виртуалното пространство, у децата се пораждат нови, 
силни психологически зависимости. Американските пси-
холози и международната здравна организация определят 
този нов вид психологическа зависимост, идентична с нар-
команията и алкохолизма. Работното определение на тази 
тревожна виртуална зависимост е IAD (Internet Addicition 
Disorder). Тя води към силна преумора и постепенна загуба 
на способността за решаване на житейската проблематика, 
следствие на нарушената комуникативност. Това състояние 
в зряла възраст често води до депресия и депривация (де-
фицит на социалното общуване). Ето защо началните прояви 
на тези състояния следва да бъдат старателно изучавани и 
елиминирани на базата на съвременни научни подходи, ка-
къвто е музикотерапевтичния метод.

Съвременните психофизиологични и биохимични изслед-
вания доказват, че латерализацията (страничното раз-
положение на двете мозъчни полукълба) и локализацията в 
дясната хемисфера, водеща до възможността логическите 
и математически познания да бъдат локализирани в лява-
та хемисфера, а в дясната – емоционалните образи и пред-
стави. Едностранното претоварване на лявата хемисфера 
създава проблеми с концентрация на вниманието и запаме-



�3

Музикотерапевтичният метод - поглед към миналото и настоящето

тяването, което води до естествената защитна реакция за из-
ключване на вниманието. Налагащият се извод е за необхо-
димост от балансирано натоварване на двете полукълба на 
мозъка. Непознаването, неразбирането на тази специфична 
нужда определя изключително важния проблем, свързан с 
неблагоприятните здравословни последици.

Подценяването на факта, че дясната хемисфера в учебни-
те процеси остава ненатоварена води до неврози в ранна 
детска възраст и вегетативни дисбаланси, свързани с биохи-
мичните процеси. Глобалният въпрос в тази ситуация се от-
нася до необходимостта от наличието на часовете по изку-
ства в учебния процес, които в настоящето са подвластни на 
тенденцията да бъдат непрекъснато намаляни до степен на 
пълното им премахване. Това неминуемо води до всички не-
гативни явления, описани дотук. В тази ситуация са налице 
условията за натрупване на умората, нарушаване психоба-
ланса на личността, с краен ефект-ниски резултати и неефек-
тивност на учебния процес.

Ситуацията може да бъде подобрена, ако при теоретич-
ните дисциплини, опитните и запознати с тази специфика 
преподаватели внесат кратки 4-5 минутни музикални ин-
термедии, целящи по този начин разтоварят вниманието 
от лявата хемисфера към дясната. Методът е приложим към 
всички дейности, свързани с натоварване на логическото 
възприятие в часовете по физика, математика, химия и др. 
Друг е аспекта за необходимостта от наличие на достатъчен 
брой часове по изкуства и музика, което да осигури нужния 
баланс на натовареност на двете мозъчни полукълба–осно-
ва за резултатност в обучението.

Казаното до тук дефинира и проблема относно правата на 
децата, поставени и обсъждани вече и у нас отнасящи се до:

1. качественото обучение;
2. доброто общуване;
3. емпатията;
4. сърдечността и уважението;
5. достойнството;
6. равенството. 
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Изброените тук, както и някои други права се отнасят в 
най-висока степен и до изискванията и практиките на работа 
с деца със специални образователни потребности. При тях 
се използват специални възможности на музикотерапията 
за въздействие на деца с детска церебрална парализа /ДЦП/, 
заекване, дислекция, хиперактивност, аутизъм и др., което 
води до тяхното социализиране.

На базата на изложените възможности на музикотерапи-
ята се разработват практически приложения в работата с 
деца от предучилищна възраст, резултатите от които ще бъ-
дат отчетени в по-късен етап.
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Какъв съм аз показва моята музика

кАкЪв СЪм Аз ПокАзвА моятА музИкА

академик проф. Николай Стойков

На чешмата видях едно 
дете да пие от шепите си 
– и захвърлих своята чаша.

Доген

I

Моето изкуство идва от тъмните неосветени коридори на 
Византия, с песнопенията на Йоан Кукузел Ангелогласният, 
с мириса на благовонните църковни свещи и трептящи пла-
мъчета, преминавайки през генезиса на квартите и квинтите; 
през неизбродимите ладове, маками и звукореди; съчетани-
ята на размерите 9/16, 11/16,15/16 с първичните груби тем-
бри на инструментите , които подчертават човешкия глас в 
ЛАМЕНТОТО в редицата антични мелодии... От там през драз-
нещите сладостни мелодии на градските песни с пиперлии 
текстове; латерните със звънчета; зиловете от впряговете; 
пеещите музикални кутийки и часовници, “уникалните зву-
кови параметри на българската “Алафранга”, през “коконите” 
и се стигне до пеенето на мюезина и неистовите български 
ритми” при народните оркестри, построени на принципа 
на тембровите вкусове на изпълнителите…, продължава с 
въздействащата хорова фактура на Добри Христов; изгаря-
щите битонални хармонии в партитурите на Димитър Ненов 
- с неговите фолклорни находки, със Скрябинов привкус в 
клавирната му фактура, загатваща една нова апликатура, ко-
ято диктува инвенцията му; стигам до “Големия хълм”- Панчо 
Владигеров, с гордите български хармонии на “Вардар”, 
единствените по рода си “Румънски танци”, циклите обработ-
ки на народни песни, аристократичните извивки на цигулко-
вите му концерти, безизходността на “Еврейската поема”.... 
и О !!! клавирните опуси, особено последните – една нова 
и светла Равеловска хармония. Ами грандиозните “нагро-
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мождения” на оркестровите му “Тути”-та …а как говорят 
неговите “Генерални паузи” в оркестъра?… Срещали ли сте 
такава безмълвна изразителност? Или пък находките - набе-
зи на Константин Илиев, безумното огромно творчество на 
Лазар Николов?... И накрая Дико Илиев – този творец, прите-
жаващ ранга на инвенцията на Антонин Дворжак – с непод-
правената му мелодика, която се таи в душата на българина!

Към първоизточниците спадат също картините на “Златен 
Златю”; “Катунарите “ на Пенчо Славейков, ренесансовото 
творчество на Николай Райнов, веселите стихчета на наши-
те “малки “ поети от преди Освобождението! Ами Яворов, 
Лилиев, уникалните страници на Радичковата космогония; 
“Данюва мама”; иконите, китениците; кованите импресии, 
хлопките?.... 

Всичко това е дълбоко в мене и дава своите плодове. 
Чувствам го като подводна вълна, сила, която води на някъ-
де с точен ориентир. Винаги когато започвам да работя на ро-
яла и всичко изчезне около мен и потъне в тъмнина и само 
електрическата крушка остане да свети хипнотизиращо, 
зная и съм уверен, че нещата се движат в правилна посока и 
СЕ ПОЛУЧАВА НЕЩО ХУБАВО!

Като заклет “Филибелия” и “Пловдивчаниц” роден съм 
на 23 юни 1936 г. Зодия Рак и затова в книгата си “Без ноти” 
пиша:

Всьо таки,
аз съм един героичен Рак.
Вече толкова години
живея под камъчетата!
И ходя напред, ходя назад,
напред- назад,
напред-назад...
И малко встрани! 
Баща ми Иван Стойков е бил лекар, а майка ми Спасия – 

зъболекарка.
Бяха хора, отворени към човешката болка и винаги гото-

ви да помогнат, според възможностите си. Двамата ми дядо-
вци - Михаил Стоицев и Никола Стойков - един от първите 
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зъболекари - българи в Пловдив, получил образованието 
си в Одеса в началото на миналият век, а впоследствие бил 
съратник на Учителя Петър Дънов. Духовното кредо на дядо 
Михаил е било: “Блага дума на устата, туй е ключа към сър-
цата”! А дядо Никола /на когото съм кръстен/, бил учител в 
родопското село Павелско и прекрасен певец. Не случай-
но той е изнасял неделните служби и затова го знаели със 
прозвището “Черкваря”. 

На пет години започнах да свиря на цигулка и напред-
нах доста. Затова на 18 години кандидатствах за артист-ор-
кестрант в Пловдивския Държавен Симфоничен оркестър и 
ме приеха за негов член, след като чуха изпълнението ми на 
концерта за цигулка от Чайковски. Имах щастието да работя 
дълги години с уникалния диригент Добрин Петков. За съжа-
ление, до клавишите на пианото можах да се докосна много 
късно - едва на 20 години – това бяха възможностите на град 
Пловдив в тези години. 

През 1959 г. се ожених за първата си любов - пианистката 
Румена Гарвалова, с която изживях 45 чудни години. Роди ни 
се синът Иво, който се утвърди като отличен пианист, но като 
човек на XXI-я век, впоследствие се увлече по чудото, съз-
дадено от Джон Атанасов и се отдаде на компютъра. А след 
това Господ ни дари и с внучката Мария Никол - кръстена на 
мен и на Св. Богородица.

Продължавам да живея в град Пловдив – уникален с твор-
ческата си атмосфера, тепетата, река Марица и Старият град. 
Всичко това го прави град със сакрална атмосфера. Като сту-
дент в Българска Държавна консерватория имах щастието 
да попадна при най-изявените професори-педагози и ком-
позитори : проф. Парашкев Хаджиев, проф. Пенчо Стоянов, 
проф. Здравко Манолов, и най-вече проф. Панчо Владигеров. 
Подчертавам че, срещата ми с емблематичния български 
композитор и педагог ме изгради като съвременен музи-
кант. Няма да забравя сентенцията му: “Без дядо Молив и 
баба Гума композитор не се става”.

Множеството перипетии през този период от живота си 
съм описал обстойно в своята книга “Пред огледалото”. А ве-
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личиетo и преклонението ми пред Панчо Владигеров - в гла-
вата: “На учителя с любов”.

Още в началото на моето обучение, той сложи следна-
та диагноза на моя композиторски дар: “Изходната точка в 
творчеството на Николай Стойков - от първите му компози-
ционни опити до последните произведения - е БЪЛГАРСКИЯТ 
ФОЛКЛОР. Веднага искам да кажа, че отражението, което 
дава народопесенното мислене и нашият колоритен ритъм, 
се пречупват органично през призмата на неговата богата 
творческа мисъл”.

От София, “Моите университети” преминаха в Москва, къ-
дето изкарах едногодишен стаж в Московската консервато-
рия и получих възможността да посещавам лекциите на ней-
ните теоретични светила, да се докосна до педагогическата 
инвенция на Дмитрий Шостакович, да се обгърна от велика-
та руска действителност, душа, природа, живопис, концертен 
и оперен живот и до всичко това, което не се описва, а само 
може човек да се прекръсти пред тази огромна творческа 
школа, набрала енергия и инвенция през вековете от своите 
многобройни гении. 

През 1971 година се завърнах в Пловдив и постъпих като 
преподавател във Висшия Музикално Педагогически инсти-
тут, впоследствие Академия за музикално, танцово и изобра-
зително изкуство /АМТИИ/ и от тогава до ден днешен работя 
там. Преминах през най-високите административни длъж-
ности в нейното ръководство, станах доцент и професор, но 
най-ценният за мен момент беше, че оглавих специалността 
“Народни инструменти и народно пеене” - специалност, ко-
ято 27 години водех като ръководител и закономерно я из-
ведох до полагащия й се висок момент — нейното акреди-
тиране.

Искам да насоча вниманието си и към още един момент, 
който се оказа повратен пункт за мен като композитор - сре-
щите ми с многобройните народни таланти певци и инстру-
менталисти, които като студенти донесоха богатството на 
своето природно дарование и по един практически начин 
ми показаха истинският път, по който трябва да се развива 
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един БЪЛГАРСКИ композитор. Това съвпадна с моите първо-
начални стъпки за навлизане в проблематиката на българ-
ския фолклор. Не чрез сборниците, учебниците и научните 
статии, а чрез неговата космическа еманация, уникалност и 
пряка кореспонденция със съвременните течения в музика-
та. Това ми noказа верния път, по който трябва да се осъщест-
вява моето композиторско творчество, защото българският 
фолклор е за мен многостранен източник на идеи и здрава 
основа на стила ми. Разбрах ,че голяма част от стилистиче-
ските направления в съвременната музика през ХХ-я век, са 
закодирани в своя основен вид в българския фолклор. 

Ето трите основни от тях:
- Преобладаване на мелодическото начало над хармони-

ческото в съчетание с дисонанса, сливането на вертика-
ла и хоризонтала, ладовостта;
Нима това не са едни от белезите на “Нововиенската 
школа”?

- докато европейските композитори достигнаха по умоз-
рителен път до различните неравноделни ритми ,то за 
нас те бяха една игра, израз на органичност, спонтанност 
и традиционост. Затова Бела Барток ги нарича “Български 
ритми”;

- импровизационноста, която пряко кореспондира със 
схемите в джаза и латино музиката.

Всичко това: ладове, маками, звукореди орнаментика, ди-
афония – които основно преобразиха съвременната музика, 
от векове съществуват в българския фолклор!

А безмензурната ни песен? Тя се основава на сложното из-
куство на импровизацията, на виртуозното орнаментиране, 
умелото “дишане” на музиката и вярното чувство за четвър-
тоновите интервали. Нейните опорни точки – орнаментика, 
спадове и кулминации – показват явна аналогия с принципи-
те на организация в мелодичните конструкции на съвремен-
ната мелодика, даже, я сродява с елементите на случайност 
при алеаторната практика на композиране и при изпълне-
ние. А нейният графичен еквивалент има ясен аналог и със 
съвременния нотопис. Според Бела Барток: “ ... . за компози-
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тора народната музика е равностойна на природата за пей-
зажиста”. А според мен: “ФОЛКЛОРА трябва да бъде изстра-
дан от композитора, иначе той ще се превърне в тресавище 
за него”!

Анализирайки своя творчески живот, трябва да кажа, че 
той се реализира на две основни писти: композиционна и 
педагогическа.

Като педагог можах да развия фолклорната специал-
ност от “А” до “Я”; като я подготвях чрез различни пособия 
/автор съм на над 15 от тях/; написването на многобройни 
обработки за народен хор; за вокални ансамбли; за камер-
ни ансамбли; за народни инструменти; редица пиеси за на-
роден оркестър /смятам ,че този оркестров апарат, вече е 
заел достойно място на сцената и в сърцата на слушателите/; 
многобройни пиеси за народни инструменти със съпровод 
на пиано/мисля, че и това е мое приоритетно включване на 
пианото при нетемперованите инструменти/.

Също и огромната ми работа при създаването на 
Държавния ансамбъл за народни песни и танци “Тракия” 
и неговият сценичен репертоар. Да не пропускам и подго-
товката на стотиците певци и инструменталисти, от който се 
роди в днешно време този “БУМ” на фолклора в България! 
Затова дълбоко подчертавам, че срещата ми с ФОЛКЛОРА и 
твореца Владигеров основно промениха моя творчески на-
тюрел и стил.

Френския композитор Артур Онегер казва, че “съчинява-
нето на музика е най-загадъчното изкуство”. Мога да доба-
вя, че това е своеобразен пъзел, който се подрежда трудно, 
защото се диктува от висшестоящата предопределеност на 
ТВОРЕЦА, която крие много парадокси, енигми, бутафории, 
спадове и градации.

Благодарен съм на Господ, че ми предостави възможност-
та да изпитам и правата и обратната връзка на един важен за 
изграждането на човешката личност процес, в който изпъл-
нявах едновременно ролите на обект и субект. Безспорно, 
всеки преподавател във висше учебно заведение е институ-
ционен субект, но същевременно е и обект на въздействие 
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от страна на тези, които е призван да обучава. Тази между-
личностна двупосочност е толкова важна, колкото и самият 
образователен процес, и тя придава неповторим чар в общу-
ването между двата му компонента. Особено когато срещу 
преподавателя стоят даровити млади хора, които вече имат 
своите начални постижения в изкуството.

II

Ако се позовем на един по-обстоен анализ назад във вре-
мето, назад в историята на музиката, сами ще се у бедим, че 
най-големите творци, музикалните гиганти са творили и съз-
давали шедьоврите си дълбоко пропити от музиката на своя 
народ. Не е редно, а и не е възможно да твориш без да оби-
чаш народа си, да не говориш на неговия език, да дишаш в 
синхрон с неговите чувства и вълнения. Не става въпрос за 
пряко цитатничество, а за дълбоко, по-творческо преосмис-
ляне на народното музикално богатство. Васил Стойн - този 
ренесансов мъж; сам с магаренцето си е обикалял нашите 
земи и е записал хиляди мелодии с техните текстове. Това е 
уникален феномен за нашата земя. И това става по-времето 
когато в западна Европа фолклорните експедиции едвам, 
едвам събират някакви трохи от народната музика на други 
народи. Само със суперлативи можем да говорим за наши-
те инструментални свирни, постигнати от уникални певици, 
свирачи, инструментални групи и импровизатори. Всичко 
това живее латентно в музикалното дарование на нашия 
народ, това е неговата майчина закалка, от която се раждат 
големите произведения на творците, поднесени на своя на-
род.

Аз имах редкия шанс да се срещна с тези таланти от на-
рода и те ме убедиха как да променя своя творчески път за-
напред. Иначе щях да остана подвластен на различни музи-
кални псевдо естетически теории, които изяждат таланта на 
твореца и го осъждащ на самота и отдалеченост от слушате-
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ля. Възможно ли е творец без комуникация с публиката, със 
нейната оценка и одобрение!?

III

Голяма част от моето хорово творчество беше създаде-
но през първите години от кариерата ми като композитор. 
Поради факта ,че то получи широка популярност /не само в 
България/, говорят фактите, че нямаше хор, който да не пее-
ше песните ми и с тях да се явява на международни фестива-
ли и конкурси. През 1981 г., моите песни направиха истински 
“бум” на фестивала “Варшавска есен”, за чието изпълнение 
полската критичка Малгожата Гонсйоровска писа в сп. “Рух 
музичи” /бр.23 -1981 г./:

- “Произведението заблестя с фойерверк от хрумвания 
по отношение на звуковите и фолклорни остроумия, пре-
несени като равностойни изразни средства, щедро демон-
стрираните постиженията на “сонористичния авангард….” 
– “Калугерине” се превърна, като че ли в някаква българска 
КОМЕДИЯ ДЕЛ АРТЕ. 

Най-добрите изпълнения на тази песен направиха 
Пловдивското певческо дружество “Ангел Букурещлиев”с ди-
ригент Крикор Четинян, женският хор “Христина Морфова” с 
Лилия Гюлева и Софийският камерен хор “Любомир Пипков” 
с диригент Васил Арнаудов.

Впоследствие и останалите песни които написах; “Урок 
по гъдулка”, “Песен за Индже”, “Йово, ле”, “Мари назлън вакла 
Тудоро”, “Годишните времена”, “Тумба-лумба”, “Ала-бала-ница” 
и др. получиха редица международни награди и ме направи-
ха много щастлив като творец. Особени удачи имам в детско-
то хорово творчество, като разширих изразните средства на 
хора с много ударни инструменти.

Хоровата песен е много специфичен жанр. Творецът тряб-
ва да познава отлично хоровия апарат, за да изгражда ло-
гично хоровите партии, които непринудено да се пеят от пе-
вците. Затова трябва да се следи точно за линеарността на 
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певческите партии – в проценти да са повече диатонични 
и по-възможност да се избягва внушението за интервалова 
сложност. Преднамерената сложност вече е анахронизъм, и 
/благодаря на Господа/ вече е на изчезване от суетната па-
литра на композитора, да изглежда по сложен, респективно 
“По-велик” в музиката си! Тя е естетико-музикален наркотик, 
от който няма излекуване….

Голяма част от хоровите ми песни са “акапелни”, а други 
със съпровод, който се появява под напора на вътрешното 
ми чувство и необходимост за темброво разширяване на 
драматургията . Много добре трябва да се отчита факта, че 
акорда, изсвирен на пианото, не звучи по същия начин, из-
пълнен от хора. 

Когато пише хорова песен, композиторът трябва повече 
да мисли за хор, съставен от любители, което ще улесни ней-
ното изпълнение.

Препоръчвам: 
- да се мисли повече за вертикала, за прозодията, за окта-

вовата група на дадена партия;
- да се мисли за достигането на вокалната кулминация, 

за точното изписване на текста - за ортографията, която 
трябва да бъде точна и ясна, а не “красиво изписана” и 
псевдо-респектираща;

- да няма маниерничене и преднамереност;
- задължително да се прецезират ефектите! И неизменно 

да слуша ВЕЛИКИТЕ МАЙСТОРИ от Средновековието - 
майсторите на акапелното хорово писмо.

Почти всичките мои песни са написани върху народни 
текстове. Това е така, защото в тях намирам търсената про-
зодична избистреност и логика, която авторската поезия по-
трудно предлага на композитора.

 Да напишеш песен върху “Жив е той, жив e”/!/ изисква го-
ляма смелост и конгениалност на дарованието. В народна-
та поезия текст и драматургия са силно сляти. Това е едно 
милимикронно сливане между текст и музика в неговата ис-
торическа избистреност. В процеса, създаващ музикалното 
произведение, материалът диктува, материалът внушава, 
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материалът води композитора към формата, ако той е дос-
татъчно мъдър, за да се опре на своят талант като ориен-
тир! При различните конструкции материалът е различен. 
Класически пример за това е музиката на Йохан Себастиян 
Бах, а в съвременността – на Игор Стравински.

Независимо от формата, композиторът трябва да изхожда 
от едни и същи естетически критерии. Това се вижда ясно и в 
подхода ми при обработката на едногласната народна песен 
със някакъв съпровод; и при песните за народен или школу-
ван хор; или при детските песни.

Написал съм също много камерна и симфонична музика 
за различни състави. В моят творчески портфейл има реди-
ца камерни произведения за различни инструменти, за ка-
мерни състави, солови пиеси, множество произведения за 
народни инструменти, песни - солови и хорови, музика към 
различни сценични постановки, симфонични пиеси и т.н. и 
т.н. Творчески път от 50 години и 83 опуса!...

Винаги съм търсил къде се крие разковничето на успеха, 
съпровождащ една пиеса? В мелодическите структури? В ин-
струменталните похвати? В тембровите съчетания? В ефек-
тите от тях? Неизменно съм се стремял да намеря интересни 
тембри, съвременни обобщения на формата, нови звучнос-
ти, действена драматургия, но ВИНАГИ съобразени със слу-
шателя – винаги съобразени с неговата комуникативност да 
възприема формата и всичко това да бъде БЪЛГАРСКО. Как 
се получава? Не мога да отговоря - за него питайте ДЯДО 
ГОСПОД!

Доволен съм, че навреме съумях да осъзная, че съм стиг-
нал до крайност в елитарността на използваните от мене 
изразни средства, което ме спаси от болестта на всеки ком-
позитор - желанието да изглежда “МОДЕРЕН’’! Съзнателно 
направих този “завой” на ДИРЕКТНАТА НАСОЧЕНОСТ КЪМ 
ПУБЛИКАТА, защото осъзнах че тя е основният коректив на 
творчеството ми! 
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IV

Зад гърба си вече имам изживян три-четвърти век твор-
ческа дейност. Не се чувствам нито стар, нито млад. Само 
се безпокоя, че времето е преброено и няма да достигне за 
това, за което съм предопределен!

Да изграждам творби, породени от пеенето на птиците, 
шума на дърветата, с красотата на изографисаните порти, от 
величието и падението на човека…, да достигна до сливане 
с философията на фолклора, да се докосна до космическия 
Разум, песнопенията на Йоан Кукузел, минорните опуси на 
Моцарт, тъжните стихове на Дебелянов...! Доволен съм от 
намерените багри в моите камерни творби, от театрална-
та природа заложена в тях. Може би множеството тембри 
в музиката ми са импулсивен отговор на всеки цвят и звук. 
Животът със своя ритъм и организация звучи, звънти, пре-
лива от багри и цветове, и създава онова, което витае около 
нас, което не можем да си обясним, а само чувстваме като 
властна сила. 

Доволен съм, че успях да намеря някои съвременни обоб-
щения във формата и покритието й със средства, почерпени 
от народната песен и тези на музиката на XX-я век. Щастлив 
съм, че успях да се докосна до божествената искра, която но-
сят със себе си народните музиканти. Благодарение на тях 
разбрах какво е “ДУЕНДЕ”, какво е за един музикант да каз-
ват, че има “чакмак” - пръст при свиренето. Много често ме 
изненадват някакви тайнствени сили, на които съм подвлас-
тен. Те идват неочаквано, заемат своето място, диктуват жи-
вота ми и си отиват. Да се говори за живота и смъртта вечер, 
когато всичко започва да звучи на друг език, когато “ТО” из-
лиза извън своята сянка...... и всички ставаме подвластни на 
своите изповеди - това се прави само с езика на МУЗИКАТА!

Нашият народ има силна нужда от безкрайната радост да 
се докосне до културните богатства на другите народи, да 
изпита естетическа радост от тях. Нужни са много усилия, за 
да може българският интелигент да получи признание и под-
крепа, да изскочи напред по пътя, към върха на културната 
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пирамида, за да може повече хора да се вслуш-
ват в неговите думи и прозрения и да се гордеят с 
БЪЛГАРСКОТО!.

Подчинявам се на творческия девиз на Пабло Пикасо:
“Когато нямаш червена боя, рисувай със синя!”
За моите колеги искам да кажа:
1/ Те всички бързаха разтревожени,
да не пропуснат влака
на пунктуализма,
на алеаториката
наминимализма....
й така не разбраха
в каква посока се движи той!
2/ В една музика трябва да има 
 ЗОB!
 ЗОВ!
 ЗОВ!
3/ Аз не знам какво искам. 3нам какво НЕ ИСКАМ!

 /из “БЕЗ НОТИ”/

4/ “Няма да мине много време и “мъчните български рит-
ми ще преминат през света и ще се засвирят”

5/ “Сега, когато навършвам 75 години, се оглеждам назад 
и виждам колко малко съм написал започва да ме е страх. 
Но се успокоявам, защото съм писал само за това, което съм 
обичал”

 /из “ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО”/

V

Всичко в българското изкуство е объркано! Как могат не-
щата да се подредят? Много е мъчно, защото подреждане-
то на фигурите в шахматната дъска е било объркано още в 
началото. Моментът на първият ходе бил неточен. Нужна е 
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здрава изграждаща сила – пари, добри мениджъри, мецена-
ти, пропагандни институции, училището и семейството да 
не се разминават, държавата да не абдикира - всички да си 
подадат ръка…. Нужни са много години на българският ин-
телигент, за да изскочи напред, за да бъде на върха на пира-
мидата, да се вслушват в него, да се гордеят с него... Години, 
години! ……

Сега сме се върнали във времето на последните 
Шишмановци, преди падането на Видинското царство. 
Нещата са страшни, страшни! Единственият изход е заложен 
вътре в човека! Страх ме е от всичко – от годините, от не-
работоспособността, от мисълта, че няма да мога да напиша 
толкова много неща колкото искам, от болестите, от това, че 
допирът с клавишите и звукът може да останат някъде дале-
че, далече, да потънат и да не мога да им се радвам!

Успокоявам се донякъде, като погледна нотите, които съм 
написал и ги помилвам с ръка!

10/2010, Пловдив
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АРтуР РуБИНщАЙН – ИзПЪлНИтЕл НА 
ШоПЕНовИтЕ вАлСовЕ

гл. ас. д-р Красимира Филева

Съчетаването в Шопеновите валсове на лирично, танцу-
вално и виртуозно начало дава възможност за многообра-
зие от интерпретаторски подходи и тълкувания. Съществено 
различни са например:

- стройно логичната концепция на С. Рахманинов, в която 
трите	 характеристики	 са	 подчинени	 на	 нова	 идея	 –	 из-
тъкване	 структурата	 на	 произведението	 създавайки	
явен,	почти	графичен	контраст	между	съседни	епизоди; 

- изпълнителския замисъл на Дину Липати който също из-
явява	 и	 трите	 основни	 характеристики,	 но	 ги	 съподчи-
нява	в	търсене	на	общото	между	съставилите	творбата	
музикални	 персонажи,	 преливането,	 акварелното	 оме-
котяване	на	контурите на звуковите образи; 

- отдаване предпочитание	 на	 едното	 начало, каквото 
е виждането на Сондра Бианка, чийто изпълнителски натю-
рел на изискана, чувствителна тонова поетеса изявява	най-
вече	 лиричното	 начало, разгръщайки пред слушателите 
деликатното великолепие на Шопеновата лирика.

В подхода на Артур Рубинщайн не може да се определи 
предимство на една от основните характеристики, нито да се 
търси съподчиняването им в полза на нова идея – с	актьор-
ска	 непосредственост,	 непредубеденост	 и	 проникнове-
ние	 той	 се	 превъплъщава	 всеки	 път	 във	 всеки	 отделен	
музикален	 персонаж, изтъквайки тези характерни черти, 
които са присъщи на конкретния образ. Към всяка пиеса той 
подхожда като към една нова	 и	 уникална тонова	 душев-
ност, която трябва да пресъздаде. Необятната творческа 
фантазия и фина чувствителност на артиста Рубинщайн, спо-
собността и изпълнителската воля да се вживее в най-малкия 
детайл и в най-мащабната композиция заслужават подробно 
изследователско внимание. Някои похвати прилагани от ви-
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дния Шопенов интерпретатор и емоционално-естетическия 
резултат от тях ще разгледам в настоящата разработка.

Анализите на изпълненията на А. Рубинщайн са изготвени 
на основа на записите на грамофонни плочи на изд. Eterna от 
1976 година и на нотното издание на Polnicsher Musikverlag, 
Краков, 1956, под редакцията на Игнац Падеревски.

В трактовката на Валс N 1 на Артур Рубинщайн танцувал-
ността присъства осезателно. Педалът е използван възможно 
най-пестеливо. Акцентите са ярки и отривисти – още първият 
тон се откроява с ярък и темпераментен акцент върху b1 – и 
чести – още след първото логическо ударение в т. 8, в следва-
щите четири такта са подчертани силните метрични моменти. 
Динамическите амплитуди са разгърнати. Ясно акцентираният 
начален тон b1 е следван от decrescendo, което, заедно с леко 
разтегляне, разколебаване на темпото създава атмосфера на 
очакване. Използваните в началото изразни средства са пре-
делно пестеливи – вместо crescendo за мелодичната линия от 
т. 5 – 8, цялата фраза е изпълнена в по-ярка динамика. При това 
логическото ударение не е отбелязано с голям акцент, а е откро-
ено повече като контрастиращо на следващия отчетлив спад в 
динамиката и изпълнението тихо на цялата втора фраза. За яс-
ното разграничаване на двете фрази допринася още и своеоб-
разната педализация – след първите два мотива, където педал 
е поставен само при акордите от среден регистър, моментите 
изпълнени в по-наситена динамика са допълнително уплът-
нени и с педал издържан от баса на силен метричен момент и 
върху акорда на второ време и освободен с прозвучаването на 
последния акорд в такта. Във фразите изпълнявани в тиха ди-
намика педал е използван единствено при повторението, при 
това само при баса от последния мотив. Това изненадващо оп-
ростяване, дори “схематизиране” на динамика и педализация, 
се оказва убедително по отношение на изящната, класически 
стройна и симетрична структура на мелодията на първия пе-
риод. В епизода leggiermente от т. 22 – 37 метрическата пулса-
ция е строга, без агогически отклонения. Мелодическите вър-
хове са подчертани с леки акценти и с педал използван само в 
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тактовете съдържащи мелодически връх. Това олекотяване на 
звучността получено при пестеливото педализиране, заедно 
с малките акценти и изящно звънливите репетиции в staccato 
допринася за грациозната виталност на танца. От т. 69 са ярко 
изтъкнати в по-плътна динамика и трите повторения на as1, 
което създава кокетно съпоставяне с мотивите в по-висок ре-
гистър. Това построение се отличава с използваната по-плътна 
педализация и ясните акценти и върху трите тона as1 при вся-
ко тяхно появяване. Малко по-големи агогически отклонения 
се забелязват във фрагмента означен с con anima (т. 119 – 135). 
Епизодът с форшлази, който в изпълнение на Рахманинов зву-
чи с по-строго следван метрум, в трактовката на Рубинщайн 
започва в по-бавно темпо, а след accelerando осъществено в 
първите три такта, достигнатото темпо е малко по-бързо от ос-
новното. Така построението зазвучава леко, подвижно, ефирно. 
За този характер допринасят също и разтеглянето при мелоди-
ческия връх f3, както и ritardando-то в края на епизода. По-сво-
бодни агогически отклонения са използвани в откъса, за който 
е предписано dolce (т. 169 – 184). В този момент и динамически-
те амплитуди са по-големи, а “тихите кулминации” (нагнетява 
се известно напрежение чрез crescendo към емоционалния 
връх, който се изпълнява тихо, но обикновено с малко разте-
гляне) – по-чести. Ярко са подчертани басовете върху T и D при 
възвръщането на началната тема от т. 193 – в момента, в който 
започва подготовката на заключението на пиесата, изпълните-
лят насочва вниманието си повече върху понижаване честота-
та на промените в хармонията, придаващо на движението из-
вестна стабилност и концентрираност. Най-разгърнатите дина-
мически амплитуди и агогически отклонения са използвани в 
кодата. Accelerando-то в кодата е реализирано в четири етапа, 
като първите три са осъществени в т. 248, 252, 256 – където се 
появява възходящо арпежовидно движение. След това инто-
национният вариант на началната тема от т. 263 е отбелязан с 
малко разтегляне придаващо още по-голяма тежест на гран-
диозно звучащите sforzato от т. 264, 266 и 271. Accelerando-то, 
чието начало е указано в нотния текст от т. 293 в изпълнение-
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то на Рбинщайн всъщност започва по-рано при секвенцията от 
низходящи арпежовидни движения от т. 284 – 286. Следва ярко 
подчертаване и разтегляне при мелодическия връх ces3 и под-
новяване на постепенното ускорение. Особено брилянтно зву-
чат финалните мотиви в pianissimo и quasi legato.

Валс N 2 в интерпретацията на Артур Рубинщайн прозву-
чава много темпераментно и разнообразно, с отчетлив кон-
траст между епизодите с различен характер. Агогическите 
отклонения са по-свободни, педализацията също не е едно-
типна. Още в т. 1 са ясно подчертани предписаните акценти 
на І и ІІІ време, което препраща енергия и към следващите 
акорди в staccato. Тематичното ядро от началните два такта 
при първите си две появявания е изпълнено с еднаква ди-
намика, което създава база за сравнение на динамическата 
плътност с тази на акордите от т. 3 – 4 и 7 – 8, които не само 
са взети в crescendo, но и общата динамическа наситеност 
на втората група съзвучия е по-голяма от тази на акордите 
от т. 3 – 4. Особено ярка и бляскава градация изпълнителят 
постига чрез точно степенуване в силата на звучене при 
четирите пренасяния в октава на един и същ мотив (т. 10 – 
13), които непосредствено водят до емоционалния връх на 
встъплението. Мелодията от т. 17 – 32 е изпълнена с остро 
атакуване на първия тон от първата фраза и ограничаване, 
избягване на акцентите при следващите три силни метрич-
ни времена на всяка фраза. Този похват придава непосред-
ственост и виталност на звученето. Друг характерен момент 
е разтеглянето на второ време в моментите с дълги нотни 
стойности в мелодията. Така съпровождащата хармония се 
изявява най-пълноценно. В следващия епизод – т. 32 – 49 яр-
ките crescendi завършват с акцент на последната осмина от 
ІІІ време, а не в началото на следващия такт, което, съчетано с 
пределно пестеливото педализиране допринася за лекотата 
и грацията в характера на построението. В този епизод ясно 
са индивидуализирани и репликите в акомпаниращия план 
от среден регистър. Изпълнени в nonlegato, те прозвучават 
като капризно опониране на брилянтните бързи арпежовид-
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ни движения в сопрана. Дори леките задържания на трето 
време в т. 33, 35, 37, 41, 43 и 45 отразяват не по-малко пунк-
туацията на мелодичните ходове-реплики от среден регис-
тър, отколкото тази на сопрановата мелодия. Това се долавя 
по-ясно при повторението, където забавянията са по-ярки. 
Тактове 49 – 59 са решени като отчетлив динамически кон-
траст между акцентираните октавови скокове на 3-то време 
и тихата звучност на следващия мотив. По-голямо ritardando 
е използвано в бляскавия момент на емоционален максимум 
от т. 77 – 78, където повторенията на мелодическия връх c4 
звучат в ярко fortissimo. В лиричния епизод от т. 81 – 145 ме-
лодията е отсенена по-детайлно, с по-разнообразни микро-
динамически градирания, сравнително по-ярки агогически 
отклонения и по-плътна педализация. Откъсът не се разли-
чава по темпо, а повече по ясните и по-чести агогически от-
клонения, по някои лирични интонации, чиято звучност е 
омекотена чрез кантиленно legato, като мелодията от т. 129 
– 137, меките и дълбоки басове, като тези от т. 125 – 129. В 
кодата от т. 246, въпреки бързото темпо и брилянтно тихите 
осмини в сопрана и най-деликатните промени в хармонията 
са отсенени особено красиво. В построението от т. 278 – 293 
е използвано значително по-бавно темпо от възприетото за 
кодата. Това, заедно с прозвучаванията на мотив от мелодия-
та на първия дял в среден и нисък регистър придава на епи-
зода тежест на философско обобщение. Бързото темпо на 
кодата е възстановено в т. 294.

Валс N 3 изпълнен от А. Рубинщайн се характеризира с из-
ключително строен звуков баланс на фактурните елементи, 
въпреки че е изявен всеки изразителен интонационен ход 
във всеки глас. Аристократичната поезия на музикалния об-
раз е постигната с тънко отсеняване на мелодически интер-
вали, алтеровани тонове и модулации. Особено внимание е 
отделено и на логиката на хармоничния план. Валсът звучи 
елегично, вълнуващо, със свободни агогически отклонения. 
Пунктуацията на мелодичните линии е сходна с тази на бо-
гато нюансирана, експресивна човешка реч. Ще разгледам 
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многообразието от подходи използвани за постигане на това 
внушение. Забавянето в края на първото полуизречение от 
мелодията в тенор придава въпросителна интонация. В този 
начален момент мелодическите интервали в сопрана са из-
пълнени много дискретно, за да се насочи вниманието на 
слушателя към мелодията от нисък регистър. Малките разте-
гляния върху мелодическия връх а2 в сопрановата партия и 
в слабия метричен момент от т. 23, началото на т. 24 носят по-
голяма освободеност и експресивен заряд на мелодията от т. 
16 – 29. Подобно въздействие има и accelerando-то от т. 30 – 
31. Всички тези незначителни изменения в темпото са свър-
зани с изява на музикалната пунктуация. Интересен подход 
използва Рубинщайн, за да разнообрази двата елемента на 
епизода от т. 36 – 52 – в първия елемент динамиката е по-на-
ситена, тембърът – малко по-остър, а вторият елемент е из-
пълнен по-тихо, с по-мека звучност и малко по-ясно откро-
ена мелодия от нисък регистър. Индивидуализирани са ме-
лодичните ходове образувани в среден глас в построението 
от т. 53 – 84. По-разчупената мелодическа графика в сопра-
новата партия от т. 65 – 68 е детайлизирана много находчиво 
– изпълнителят я разделя на реплики между субмотиви от 
висок регистър и субмотиви в по-ниска октавова група, при 
което мелодията прозвучава като диалог. На пример N 1 от-
сеняването на репликите при изпълнението на А. Рубинщайн 
е показано със скоби.

Пример N 1 Валс N 3, т. 65 – 68

Особено вълнуващо – в меко, напевно legato и виолонче-
лов тембър прозвучава разгърнатата басова мелодия от т. 
169 – 188.

65
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Валс N 4 прозвучава с елегантна грация, впечатление-
то за която още в началото се постига чрез брилянтно яс-
ното quasi legato в мелодията от т. 9 - 48, жизнерадостните 
акценти при всеки мелодически връх а2 от т. 17 – 19, както 
и чрез пределно пестеливия педал в първите построения. 
Сопрановата линия в осмини от т. 9 прозвучава без агоги-
чески отклонения, те са по-често използвани за мелодията 
с по-разнообразен ритъм от т. 48 – 80. Тук по-богато нюан-
сирана е и динамиката, отсенени са по-малки детайли, ко-
ето, заедно с по-често прилаганите агогически отклонения 
(например разтеглянето върху тоновете c3 – b2 от края на т. 
56, което отбелязва края на полуизречението) подпомага из-
явяването на релефа и индивидуализирането на мелодията. 
Забавянията при низходящите септимови скокове от т. 81 – 
128 и изпълнението им в по-плътна динамика от една страна 
подчертава необичайния интонационен ход, а от друга съз-
дава контраст със следващите възходящи мелодични линии 
с форшлази, изпълнени в темпо, почти без педал, леко и гра-
циозно. При възвръщането на началния тематичен материал 
педалът е използван по-често, дори върху елементи на музи-
калната тъкан, които не са били педализирани до момента. 
Това придава по-голяма плътност, тежест, тържественост, но 
и стабилност на звученето и понижава напрежението особе-
но в заключението.

Валс N 5 звучи ярко, живо, разнообразно, като обединя-
ващо средство са стриктните маркирания на силния метри-
чен момент, които, заедно с подвижното темпо и пестеливо-
то използване на агогически отклонения създават усещане 
за виталност на танца. От този характер донякъде се отли-
чава епизодът от т. 121 – 164 с по-богати агогически откло-
нения, по-уплътнена кантиленна звучност и по-меко legato 
в сравнение с брилянтните последования в осмини в пред-
хождащите моменти. Началната мелодия прозвучава топло, 
задушевно, завладяващо, а при провеждането й в по-висок 
регистър – по-светло и леко, което се постига с по-малка 
“спятост” между четвъртините с точки, от които е съставена 
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сопрановата мелодия, с по-пестеливия педал и малко по-ти-
хата динамика. Върху тона des2 е приложено малко задър-
жане на темпото, което го изтъква като мелодически връх и, 
заедно с ritardando-то при възходящите скокове от т. 14 – 16 
придава по-голяма релефност и вълнуваща експресия на ме-
лодията. Брилянтното звучене от т. 40 – 57 и всички повторе-
ния на този епизод е получено чрез леко и бляскаво quasi le-
gato на осмините, подчертаните освен чрез акцент, но и чрез 
staccato басове, стриктните динамически съпоставяния, от-
граничаващи едно от друго последованията с общо вълно-
образна мелодическа графика. Интересен подход използва 
Рубинщайн, за да обедини разнообразните по характер мо-
менти от т. 89 – 104. След игривата низходяща линия с точ-
куван ритъм в т. 95 басът е задържан с педал до следващите 
акорди във forte от трето време, което създава впечатление 
за обединяване за по-ясна връзка между двата елемента. За 
създаване на усещане за прилика помага и стриктното сте-
пенуване на динамиката, съответно от т. 89 до първото вре-
ме на т . 91, 91 – 93, 93 – началото на т. 95, трето време на т. 95 
– 96. В третия дял чрез ярко marcato са подчертани басове-
те от т. 249 – 261, образуващи низходящи гамовидни линии, 
в края с тържествено звучащи интонации. Accelerando-то 
във финала е осъществено стъпаловидно, като четири леки 
темпови съпоставяния между сходните построения от т. 261 
– 264, 269 – 272 и 273 – 276, така, че в т. 277, където е предпи-
сано забързване, то вече е осъществено. Валсът завършва в 
бляскаво forte.

В интерпретацията на Валс N 6 от А. Рубинщайн преоб-
ладава по-тиха динамика, темпото е умерено, агогическите 
отклонения са много малки. В началото във високия глас е 
използван предимно щрих quasi legato, което, заедно с пре-
делно пестеливата употреба на педала придава ефирна ле-
кота и финес на звука. Педал е използван за басовете от т. 9 – 
12 и 17 – 20, където са разположени мелодическите върхове 
и движенията на квинти в силните метрични моменти в баса. 
Подчертаването им чрез обогатяване на звука с педал изтък-
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ва не само доминантовите хармонии, но и полученото в т. 9, 
11, 17 и 19 голямо разширяване в диапазона (as – b2) – отда-
лечаване на басова и сопранова линии, което често е свър-
зано с емоционален подем. Деликатен, но интересен подход 
е намерен за разнообразяване на повтарящи се построен-
ия – в началото на т. 33 – непосредствено след мелодиче-
ския връх f3 при първото прозвучаване (дялът се повтаря) 
не е използван педал, но същият момент се педализира при 
повторението. Тази малка разлика и прилагането на педал в 
последния за дяла мелодически връх, както и в последния 
такт на този дял му придава по-голяма завършеност, обосо-
беност. Разнообразяване е потърсено и чрез фини разлики в 
динамиката при изпълнение на музикалния материал от т. 9 
– 10, включващи първото логическо ударение и съответните 
им като тоново съдържание т. 11 – 12. Първият мелодически 
връх прозвучава малко по-плътно в сравнение с този от т. 11 
– 12. Сходният момент, звучащ в т. 17 – 20 е решен по разли-
чен начин – тук динамическите отлики са едва доловими, но 
последното появяване на мелодическия връх (т. 19) е откро-
ено с tenuto. Следващият мелодически връх – des3 от края на 
т. 24 е отбелязан с много фино разтегляне в темпото, но без 
динамическо подчертаване, а кулминационният за дяла тон 
f3 от края на т. 33 е акцентиран без промени в темпото. Малко 
забавяне е приложено в края на първия дял. Похватът “це-
зура без дъх” е използван за отделяне на началното постро-
ение от това в т. 21 – 36. Същият подход е приложен и в тре-
тия дял, като се повтаря и отсеняването на мелодическите 
върхове (т. 82 – 83, 84 – 85, 90 – 91 и 92 – 93) чрез динамика и 
агогика, използвано в началото. В средния дял агогическите 
отклонения, макар и малки, са по-често срещани в сравне-
ние с прилаганите в двата крайни дяла. Темпото в началото 
на средния дял – от т. 37 е малко по-бавно, едва доловимото 
забързване в т. 42 внася лек нюанс на нетърпение и оживя-
ва неколкократните прозвучавания на тона f2. Повторението 
от т. 46 на началната за дяла мелодия настъпва без забавя-
не, но е разтеглен възходящият октавов скок f1 – f2 от т. 48 
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– 49, който завършва фразата и същевременно е междинен 
мелодически връх преди задържаното с отчетливо tenuto 
логическо ударение as2 от т. 51. Леко забавяне е използва-
но и преди началото на варираното повторение от т. 54 – 69. 
По-честите агогически отклонения придават на музикална-
та реч в построението от т. 46 – 53 по-голяма жизненост и 
експресия, а с това – и открояват епизода с по-разнообразна 
мелодическа графика, повече алтеровани тонове, богат хар-
моничен език, т.е. построението, на което и авторът е придал 
по-голямо експресивно значение. Третият дял е достигнат с 
ярко crescendo, а басът върху тоника прозвучава плътно и 
тържествено.

В трактовката на А. Рубинщайн на Валс N 8 агогическите от-
клонения са често срещани, но премерени, така, че не се на-
рушава впечатлението за единна пулсация. Танцувалността 
е предадена чрез леки, но стриктно спазени акценти в силен 
метричен момент, както и с разнообразно педализиране, ко-
ето придава известна капризност на звученето. Например 
в т. 1 педал е използван само върху първо време, в т. 2, 3, 
4 и 5 се издържа на силен и относително силен метричен 
момент, в т. 6 басът на първо време не е педализиран, а е 
“откъснат” в staccato, в следващия такт педал се издържа на 
първо и второ време, а отново непедализиран бас се появя-
ва в т. 8, където педал е използван на второ и трето време. 
Мелодическият връх в т. 13 звучи в плътно forte, а тоново-
то съдържание на т. 13 и 14 е изпълнено на един педал. С 
цял педал са взети и първо и второ време от следващия такт. 
Оцветяването и уплътняването по този начин на клавирния 
звук придава яркост и значимост на мелодическия връх. В т. 
8 басът не е отделен рязко, а се задържа по-продължително, 
въпреки че не е педализиран, за да се насочи вниманието 
на слушателите към осъществяваното в момента отклоне-
ние до f moll, което придава елегичен оттенък на звученето. 
За впечатлението за мащабност на мелодическия връх от т. 
13 допринася и забавянето, разширяването в темпото в на-
чалото на такта. В построението от т. 33 – 40 се долавя друг 
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похват на педализиране, който внася нов нюанс в момента, в 
който темата звучи в b moll – педалът е освободен на второ 
време, но отново е използван в слабия метричен момент. По 
този начин се подчертава новата тоналност и новият харак-
тер на звучене, който се запазва по-продължително време в 
сравнение с отрязъка от т. 9 – 12. Началните тактове на валса 
прозвучават елегантно, грациозно, лирично, в преобладава-
що тиха динамика. По-наситена звучност е използвана при 
отклонението до f moll в т. 9 – 12, където се подготвя първият 
по-ярък емоционален връх от т. 13, появяващ се в бляскаво 
forte. Последният момент от тази подготовка е взимането на 
басовия тон B1 от началото на т. 13 в плътна динамика, което 
препраща енергиен заряд към мелодическия порив (b1 – g2 
– es3) в сопрана, при който се достига върхът es3. Вариране, 
разнообразяване в изпълнителските изразни средства се 
открива и по отношение на агогиката. Възходящата мело-
дическа линия от т. 2 е подчертана чрез едва забележимо 
забързване, а възходящият скок es2 – c3 от т. 3 е изтъкнат с 
малко разтегляне, забавяне. Тактове 5 – 7 са изпълнени със 
стриктно придържане към точната метрическа пулсация, а 
при повторението на същата мелодия в т. 17 – 24 съответни-
те тактове 21 – 23 са разнообразени с леко accelerando в т. 23, 
което откроява още по-ярко следващото прозвучаване на f 
moll. В т. 24, където се подготвя отклонението, не е използ-
вано ritardando, тъй като известно различие в темпото се по-
лучава след лекото избързване от предния такт. Различно е 
решението при първото появяване на тази мелодия – в т. 8 
върху алтерациите E в баса и h1 в сопрана и при следващия 
мотив от мелодията се заостря вниманието на слушателите 
чрез забавяне и подчертаване на баса. По-ярко е ritardando-
то, което отделя края на повторения епизод (завършващ в 
т. 32) от следващото развитие, като забавянето обхваща не 
само завършека в т. 32, но и първия мотив от следващия такт, 
оставяйки впечатлението, че появилата се в нова тоналност 
мелодия настъпва постепенно, плавно. Колоритът е още по-
наситен при преминаването в Ges dur достигнато в т. 41 и 
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продължило до т. 48. Преобладаващата част от построението 
е изпълнена строго, в наситена динамика, с продължително 
издържани и поставени по еднакъв начин педали, сякаш за 
да не се разсейва възприемащият от педалното вариране, а 
вероятно и за да не се създаде в този момент, който изпълни-
телят вижда в по-мрачни багри усещане за някаква каприз-
на изменчивост. Може би по тази причина и агогическите 
отклонения тук са редуцирани, едва забележими. Красивият 
вариант на мелодията от т. 47 – 48 е изтъкнат с отчетлив кон-
траст в динамиката – след плътната звучност в началото на 
построението, тактове 47 и 48 прозвучават тихо и нежно. 
Напрежение придават accelerandi-те от т. 57 – 58 и 61 – 62, 
като музикалното съдържание на двойките тактове се обхва-
ща с един педал, при което застъпващите се при задържа-
нето с педала секунди допълнително внасят неспокойствие. 
Развълнуваност придават и най-ярките агогически отклоне-
ния в средния дял (т. 73 – 108). Те засягат както основната ме-
лодия в ниския глас, така и някои акорди от среден регистър 
(например разтеглянето при първата смяна на хармонии от 
т. 77) в моменти с дълги нотни стойности в басовата мелодия. 
Подчертаните с tenuto възходящи октавови скокове от т. 95 
и 103 са следвани от ясни accelerandi съответно в т. 97 – 98 и 
105 – 106, които създават усещане за тревожна човешка реч. 
Това впечатление се засилва и от особеното внимание към 
експресивните хармонии в среден регистър и от подчерта-
ването с по-ярка динамика и плътно legato на изразителни 
интонационни ходове в сопрана. Уталожване на напрежени-
ето се получава в края на дяла – т. 107 – 108. Успокояването 
е предадено чрез diminuendo, ritardando и особено фина пе-
дализация – педал се прилага при всеки акорд и се отнема в 
следващата осмина.

За Валс N 9 Рубинщайн предпочита умерено, но не много 
бавно темпо. Пианистът обръща голямо внимание на детай-
лите, на експресията на всяка отделна интонация от мелоди-
ята. При такъв подход изразни средства, които придобиват 
по-голямо значение, са микродинамика, агогика, щрихово 
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нюансиране. Приложението на агогическите отклонения 
е изключително разнообразно. Например в т. 7 е издържа-
но леко разтегляне върху тона g2, за да се засили значение-
то му като мелодически връх. Той се откроява още по-ясно, 
тъй като е следван от леко “подраняване”, от избързване на 
акомпаниращия хармоничен интервал от второ време в т. 8. 
В т. 16 малкото задържане обхванало силния и относител-
но силния метричен момент отбелязва завършека на музи-
калното построение. В т. 9 лекото забавяне при възходящия 
скок des2 – b2 допринася за извайване релефа на мелоди-
ята, а също и за създаване на асоциация с малкото усилие 
необходимо за изпяването на големия интервал, т.е. с пее-
не, с кантилена. Ritardando-то в края на т. 27, съчетано и с 
diminuendo подчертава лекотата, ефирността, въздушността 
на красивия мелодичен орнамент, върху който е приложе-
но. След това елегантно забавяне и затихване, е естествено 
да се появи и тиха кулминация. В т. 15 е използван различен 
подход от този в т. 9. Пианистът изпълнява по-плътно и раз-
тегля тоновете от триолата на силен метричен момент, от ко-
ято ясно се откроява по-високият тон des2 изпълнен по-тихо. 
Това придава елегантност и финес в края на построението. 
Първите два тона от повторението на мелодията от края на 
т. 16 прозвучават малко по-бавно, което създава усещане 
за известно колебание при настъпване на мелодията и за-
държа вниманието върху началото на повторението от т. 16 
– 32. В епизода от т. 33 – 48 елемент на танцувалност внасят 
леките акценти разпределени върху повтарящите се тонове 
в среден глас във втората осмина от второ време и слабия 
метричен момент. Това е подпомогнато от подчертаването 
на точкувания ритъм от среден глас чрез изпълнението му с 
малко по-твърдо взимане на тоновете, което го отграничава 
като тембър от останалата звучност, както и с малко по-бър-
зото темпо използвано в този епизод. В целия валс трябва да 
се отбележи изключително дискретното внимание към ме-
лодичните ходове в средните гласове, при стройния звуков 
баланс, даващ ясен превес на мелодията. Кокетна грациоз-
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ност на танца придават леките забързвания при триолите от 
слабия метричен момент в построението от т. 65 – 81, съчета-
но с леки tenuti в някои моменти върху второ време. Яркото 
crescendo, което следва (т. 82 – 89) прозвучава емоционално, 
разпалено не само поради индивидуализирането, изпълне-
нието по различен начин на всеки мотив, а и подпомогнато 
от едва забележимите “сгъстявания” забързвания при осми-
ните на трето време.

Във Валс N 10 (както и във Валс N 9) Рубинщайн вижда 
преди всичко лиричното начало, изпълнявайки пиесата в 
умерено темпо, с пределно внимание към израза на всеки 
мелодически ход, чието въздействие е подчертано и заси-
лено със средствата на микродинамика, агогика, щрих, тем-
брова окраска. Педализацията е по-уплътнена (както и в 
предния валс). Особено грижливо е подходено към мелоди-
ческите ходове от средните гласове, към изразителните ин-
тонации на басовата линия, предадени чрез tenuto или само 
акцентирани без разтегляне в темпото. Агогическите откло-
нения са по-ярки и чести, те допълват, подчертават израза 
на разнообразната, вълнуваща, орнаментирана мелодия с 
голям диапазон. Басът върху доминанта от т. 11 е акцентиран 
особено плътно, от една страна, за да се изтъкне различи-
ето с първото прозвучаване на поредицата съзвучия от т. 1 
– 4, а от друга страна акцентът върху басовия тон Fis отделя 
т. 11 – 14 като зона на първия емоционален връх, на който 
по този начин се придава по-голяма тежест. В началото на 
епизода означен с dolce (т. 65 – 97) за слънчевия характер на 
звученето допринася едва забележима промяна в звуковия 
баланс – по-ясно са изтъкнати светлите хармонии в среден 
регистър, а малко по-приглушени са басовете. От т. 90 – 93, 
при прозвучаването в минор, обратно, по-плътен тембър е 
използван за басовете, за сметка на малко по-тихото изпъл-
нение на акордите в средните гласове. Тази разлика, дори и 
да не се осъзнае и формулира от слушателя като промяна в 
съотношенията по плътност между фактурните планове, се 
регистрира на сетивно ниво и се асоциира с “притъмнява-
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не”, помръкване. За разлика от първото прозвучаване в т. 40 
– 41, при възвръщането (от т. 97) на тематичния материал от 
началото на пиесата, в т. 121 – 122 се отбелязва особено уп-
лътняване на звучността, което придава известна нотка на 
горчивина. Последното появяване на темата от т. 130 до края 
звучи с нюанс на умора, внушен включително и от малко по-
бавното темпо, sforzato върху a2 и последния емоционален 
връх от т. 142, който пианистът изпълнява тихо, както и мал-
ко по-големите забавяния в сравнение със сходния момент 
от т. 17 – 32.

Рубинщайн изпълнява Валс N 11 ярко, разнообразно, с 
големи динамически отлики съчетани с варианти на педа-
лизация. В първия дял отчетливо се акцентира всеки силен 
метричен момент, например до т. 8 педал се поставя върху 
баса и се освобождава на второ време при динамика forte. 
Повторението от т. 8 – 16 се отличава с по-тиха динамика – 
mp, а педалът се отнема веднага след изпълнението на ясно 
акцентирания, взет в staccato бас от силния метричен момент. 
Мелодията от т. 16 – 24 изпълнена в бляскаво forte е уплътне-
на допълнително чрез педализиране. Педалът тук е издърж-
ан от първо до трето време и е най-плътния използван педал 
в началния дял. След това, в т. 24 – 32 (епизод, който предста-
влява повторение на току-що прозвучалата мелодия в piano) 
педалът е пестеливо използван. Преди силния метричен мо-
мент от т. 1 (т.е. в ауфтакта) е издържана малка цезура, която 
ясно подчертава следващото силно време и придава грация 
и елегантност в самото начало на валса. Агогическите откло-
нения в този дял са много малки, появяват се само като при-
ятно разнообразяване на стриктната метричност. Първият 
дял звучи бляскаво, енергично-грациозно. Вторият дял (т. 33 
– 80) е изпълнен в малко по-бавно темпо, с по-напевно le-
gato. Отклоненията от строгата метричност са по-големи и 
разнообразни. Различията в характера на двата дяла са по-
стигнати не толкова чрез темпова промяна, колкото чрез съ-
поставка на ярката и по-рязка акцентуация на първия дял с 
меките tenuti на втория, при които повече се разчита на за-
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държането в темпото, отколкото на увеличаване плътността 
на звучене, дори често разтеглянето, забавянето върху един 
тон е съпроводено с взимане на тона в тиха динамика, което 
нежно го откроява от останалите. С малки различия помеж-
ду си такива са силните метрични моменти от началото на 
всяко полуизречение на първата мелодия на дяла – в т. 33, 
41, 57, 73. Похватът “тиха кулминация” е използван след cre-
scendo-то от т. 48 – 51, върху des3 от началото на т. 52. Общо 
по-голямото значение на подчертаването на мелодическия 
връх чрез изпълнението му по-тихо от останалите тонове, но 
със задържане в темпото придава елегантност и деликатна 
грация на звученето на втория дял.

Характерно за интерпретацията на Валс N 12 от Рубинщайн, 
особено при началната мелодия е голямото значение, кое-
то се отдава на басовата линия. Тя е индивидуализирана и 
изпълнявана с внимание към детайлите, съответстващо 
на това към основна мелодия. Педалът е плътен, използва-
на е функцията му да свързва наситено звучащите басове. 
Впечатление като изразен похват прави тихото изпълнение 
на мелодически връх, като този от т. 13, ефект, по-късно пов-
торен и в т. 85. Красиво прегрупиране на мелодически ходо-
ве е използвано в сопрановата мелодия при низходящата 
секвенция от т. 5 – 7 – пример N 2. Това групиране (при което 
всяка единица включва низходящ октавов ход) допринася за 
напевната мекота и елегия на звученето.

Пример N 2 – Валс N 12, т. 5 – 8

В началото красотата и експресията на мелодичната ли-
ния са подчертани и от богатството на агогически отклоне-
ния. Повторението от т. 20 – 40 е отделено от първото проз-
вучаване на мелодията с голямо ritenuto, като ясно е под-
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чертан тонът е1 от съпровождащата партия, който има важно 
значение за възвръщане на основната тоналност. За разли-
ка от елегичния характер в началото, мелодията от т. 40 – 72 
звучи по-енергично, с по-ярки динамически амплитуди, с 
общо по-кратък педал, разнообразна агогика и акцентуация. 
Характерен похват е “атакуването” на началото на фразата 
– изпълнение на първите й тонове в най-плътна динамика, 
използвано още в т. 40 – 41 и повторено в т. 57 – 58. Лекото 
скъсяване на силния метричен момент в т. 44, а също и в т. 
60, следвано от accelerando при следващото възходящо ар-
пежовидно последование (съответно т. 45 и 61) придава не-
посредственост, жизненост и очарователна нетърпеливост 
на темата.

Творческата фантазия на Рубинщайн проявена като от-
сеняване на детайлите и разнообразяване на повтарящи се 
елементи е толкова богата, че при възвръщане на началната 
мелодия от т. 72 – 92 прегрупирането на интонациите от ме-
лодията, използвано в началото, тук (т. 77 – 80) придобива 
следния вид:

Пример N 3 – Валс N 12, т. 77 – 80

При това групиране (при което във всяка единица пре-
обладава възходящо движение) характерът на мелодията 
придобива нюанс на вълнуваща трепетност и копнеж. Тази 
трактовка може да се обясни с емоционалното влияние на 
характера на мажорната мелодия от т. 40 – 72, което изпитва 
възвърналата се след нея начална тема.

Валс N 13 звучи слънчево, идилично, като мелодията от 
алта е индивидуализирана до такава степен, че някои агоги-
чески отклонения са използвани специално за нея, като раз-
теглянето при изисканата алтерация heses от т. 6, или начал-
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ните хроматични ходове f1 – ges1 – g1 – as1, изпълнени с леко 
accelerando, което въвежда в светлото, елегантно звучене. 
Агогическите отклонения са редуцирани при повторението 
от т. 9 – 16. Разтеглянето върху силния метричен момент от 
т. 17, използвано в т. 19 създава приятна отлика с леко раз-
вълнуваното и едва доловимо избързване при следваща-
та поредица от хармонични интервали в горните два гласа. 
Средният дял (т. 32 – 74) не се различава особено по харак-
тер и използвани изразни средства. Тук важно значение при-
добива басовата мелодия с диапазон, разгърнат от Ges до 
es1, чийто мелодически връх es1 от т. 36 прозвучава по-ярко 
от този на сопрановата мелодия в началото на следващия 
такт. Това разпределя вниманието на слушателя върху двете 
мелодии, всяка от които е ясно индивидуализирана. За за-
държане на слушателското внимание върху раздвижената 
басова мелодия е от особено значение също и crescendo-то 
при трилера от т. 40, който води до “атакуване”, изпълнение 
в най-плътна динамика на първите тонове от фразата, започ-
ваща в т. 41. Подобно е и значението на засилването от т. 47 – 
48, осъществено повече в ниския глас, отколкото в сопрана. 
Тихото изпълнение на акцента върху f2 от т. 52 е по-ярко при 
повторението на епизода, отколкото при първото му проз-
вучаване, което подготвя за забавянето в т. 57 и възвръщане-
то на музикалния материал от началото на втория дял.

Вниманието, дори преживяването и чувстването на всеки 
отделен детайл и обединяването на елементите в едно кра-
сиво, стройно и вълнуващо цяло са в основата на непреход-
ното въздействие на музикалните образи сътворени от ин-
терпретатора Рубинщайн. Знанията за конкретните похвати 
прилагани от гениалния пианист могат значително да обога-
тят арсенала от изразни средства на много изпълнители на 
Шопеновите валсове.
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“лИРИчНИ ПРозИ” зА ГлАС И ПИАНо от клоД 
ДЕБюСИ 

гл. ас. д-р Красимира Филева

Дебюси създава цикъла песни за глас и пиано “Лирични 
прози” в периода 1892-93 г. Композиторът е замислял да раз-
шири този цикъл с още творби под общото заглавие “Бели 
нощи”, но впоследствие се отказва от тази идея. По-късно 
той е оркестрирал две от песните – “За брега” и “За вечерта”. 

Цикълът се състои от четири песни – “За мечтата”, “За бре-
га”, “За цветята” и “За вечерта”. Поетичният текст на четири-
те творби е написан от самия Дебюси, който е придавал на 
стиховете значение на самостоятелни произведения. Това 
се доказва и от факта, че два от четирите текста – “За брега” 
и “За вечерта” са публикувани от Франсис Виеле-Грифен по 
препоръка на Анри дьо Рение. 

В песенния цикъл са съчетани черти на символизма и 
импресионизма. В стремежа си да се противопоставят на 
еднозначно-битовото възприемане на действителността, 
на прозаичната конкретика на ежедневието, символистите 
се опитват да проникнат отвъд видимата страна на неща-
та, в тяхната дълбочина, в техния тайнствен, скрит смисъл. 
Художествените символи, които представителите на това 
стилово направление използват, за да внушат скритото съ-
държание, са наделени с многозначност, тайнственост, не-
разгадаемост по пътя на логиката. Символът-слово е по-ско-
ро изразител на един по-дълбок свят на връзки, където аро-
мати, багри и звуци могат да бъдат представяни едни чрез 
други, свят, подчинен на дълбинни аналогии. Възможност за 
отразяване на тази роля на художествения символ в музика-
та Дебюси вижда в лайтмотива. Композиторът е избрал не да 
заменя поетични с музикални символи, а да обедини собст-
вен поетичен текст с техниката на прилагане на музикалния 
лайтмотив, който по своята същност е музикален предста-
вител на видим или идеен образ. Друга неотменна характе-
ристика на песенния цикъл е мащабният звуков пейзаж. Във 



��

гл. ас. д-р Красимира Филевав

вертикала на клавирната партия се откриват последования 
от нонакорди и септакорди, като в лунната картина от “За 
брега”, поредици от септакорди, цели епизоди, съставени 
от увеличени тризвучия. Това говори за изявяване на коло-
ристичната страна на хармонията. Съчетаването на разкри-
тата цветова природа на съзвучията със звукоподражател-
ни елементи, като точкувания ритъм, наподобяващ звуците 
от движението на влак и нежното nonlegato на камбанения 
звън от “За вечерта”, както и със звукоизобразителни похва-
ти, като тремолиращия акомпанимент в цялата втора песен, 
създаващ асоциация с трептяща водна повърхност, са сред-
ства, които предоставят на Дебюси възможност за рисуване 
на вълнуващи музикални пейзажи, за изграждане на музи-
кален образ от поредица променящи се впечатления, за из-
дигане на съзерцанието, импресията – до формообразуващ 
принцип в създаването на музикално произведение.

“За	мечтата...” “Красотата трябва да бъде осезаема, да ни 
доставя удоволствие незабавно, да ни покорява и да про-
никва в нас без да полагаме каквито и да било усилия” [1, с. 
169]. Докато в “За брега” и “За цветята” се експлоатира един 
основен мотив, чиито интонации много малко се променят 
в развитието, но, обогатени от различни хармонии, придо-
биват различен характер и рисуват различни картини, а в 
“За вечерта” се използват две построения, като елемент на 
второто търпи самостоятелно развитие, в “За мечтата” се по-
явяват три лайтмотива, които се провеждат неколкократно, 
отсеняват се с различни хармонии и два от тях се появяват 
едновременно в последната кулминация. Това са, според съ-
четанието с литературния текст – мотивът на нощта, мотивът 
на мечтата и мотивът на рицарите. Музикалният символ на 
мечтата 

е с най-богата и разнообразна ритмика, най-въздействащи, 
запомнящи се интонации, а при първоначалното си появя-
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ване е развит до красив ариозен епизод с богато нюансира-
на хармония. Особено впечатление прави интонационният 
състав на лайтмотива – той е построен почти изцяло от цело-
тонна взукова редица, изключение от което е само малката 
секунда в края. При това първият елемент има тонов обем 
от тритонус, противопоставен на чистата кварта на втория 
елемент. Описаният интервалов състав се запазва непроме-
нен във всички появявания. Лайтмотивът на нощта, изграден 
като арпежовидни последования, в които са съпоставени 
тоновете на увеличено и тези на мажорно тризвучие, звучи 
нереално, призрачно, като ефирен полъх, внушавайки крех-
кия образ на “нощта с нежност на жена” [4]. Лайтмотивът на 
рицарите се отличава със строго, волево звучене и стегнат 
точкуван ритъм.

“За	брега...” “Кой може да проникне в тайната на съчинява-
не на музика? Шумът на морето, извивката на някаква линия 
на хоризонта, вятър в листата, крясък на птица нахвърлят у 
нас разнообразни впечатления. И изведнъж, без да търси ни 
в най-малка степен нашето съгласие един от тези спомени се 
появява и се изразява с езика на музиката. Той носи собстве-
на хармония, и, каквито и усилия да положим, никога няма 
да ни се удаде да намерим нито по-точна, нито по-искрена 
хармония. Само по този начин сърцето, създадено за музи-
ка, прави най-прекрасните открития” [1, с. 192]. Във втората 
песен – “За брега” – един и същ мотив в клавирната партия се 
използва, за да означи и дневния, и нощния изглед на море-
то, и отблясъците на залязващото слънце, и тези на изгрява-
щата луна. В цялата песен в пианото звучат тремоли, с които 
Дебюси изгражда образа на трептяща водна повърхност, на 
начупени от движението на водата светлинни отражения. В 
съчетание с деликатните изменения в хармонията това съз-
дава неподражаемо впечатление за обновления в колорита, 
за картина, която се изменя и дорисува във времето в иди-
личен синхрон с вариращите образи в литературния текст. В 
началото основният мотив в клавирната партия, съдържащ 
хиатус и дисониращ на всички останали фактурни елемен-
ти, създава известно напрежение, което се асоциира с днев-
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ната светлина – в текста на следващата песен Дебюси се из-
казва за слънцето като “убиец на мечти, убиец на илюзии” [4] 
– и загатва бъдещо развитие. Консонантни акорди в нисък 
регистър, акомпаниращи движение на полутонове в мело-
дията, което описва “облаците, тежки пътници” [4], заменят 
дисонантната звучност от началото. Подготовката на кулми-
нацията показва интонационен вариант на основния мотив, 
съпровождан от увеличени тризвучия. Този тип хармония 
преобладава не само при изграждането, но и по време на са-
мата кулминация и при отзвучаването й, като по този начин 
откроява зоната на кулминацията. Увеличените тризвучия са 
използвани за пресъздаване образа на неспокойното море, 
чиито “вълни не знаят, где да идат” [4]. Асоциации с вълни 
създават многократно появяващите се бързи възходящи ар-
пежовидни последования и арпежирани акорди. Най-ярко 
впечатление за надигаща се вълна оставя кулминационният 
момент, където възходящото гамовидно движение по цели 
тонове в тридесетивторини устремно преодолява регистри 
в динамика fortissimo. След кулминационния епизод основ-
ният мотив, чийто остър дисонанс с акомпаниращите пла-
нове вече е омекотен до нонакорд, прозвучава във висок 
регистър и, съпровождан не от тридесетивторини (както в 
началото), а от триоли шестнадесетини, рисува завладяваща 
картина на златиста лунна светлина. 

“За	цветята...” “Аз се стремя да върна на музиката свобо-
дата, която й е свойствена, може би, в най-голяма степен, 
отколкото на което и да е друго изкуство, доколкото тя не е 
ограничена от повече или по-малко точно възпроизвеждане 
на природата, а е способна да открива тайните връзки меж-
ду Природата и въображението” [Comoedia 1920, 17. octobre, 
цит. по 3, с. 158]. В “За цветята” основният мотив запазва ин-
тонационната си структура в цялата песен, но вариранията в 
хармонията, пресъздаващи различни емоционални състоя-
ния са наситени с особена експресивност. След въпроса, ос-
танал без отговор – “Кога ще се обвият около главата ми скъ-
пите, тъй нежно разковаващи ръце?” [4] в клавирната партия 
прозвучава основният мотив, а след възвратното движение 
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до-мажорният акорд е заменен от увеличено тризвучие. Това 
създава усещане за празнота, за нестабилност. Следващото 
появяване на мотива е рязко прекъснато от арпежиран ми-
мажорен квинтакорд, което подсказва бъдещо неспокойно 
развитие. Във финала мотивът прозвучава в аугментация, ко-
ето, заедно със съществените промени в хармонията, при-
дава усещане за отпадналост, пустота. От тези акорди се от-
крояват синкопирани движения в квинти и в октави, пред-
ставящи “черните листа на скуката, падащи като капчук над 
мене” [4]. Двете кулминации в тази песен следват една след 
друга, с кратко прекъсване в динамика piano, което отделя 
втората експресивна вълна. Ярката втора кулминация също 
е прекъсната, но не от ново градиране на напрежение, а като 
тежък срив в емоционалния тонус. 

“За	вечерта....” “Аз все повече се убеждавам в това, че му-
зиката по своята същност не представлява нещо, побиращо 
се в точна и традиционна форма. Тя се състои от багри и рит-
ми” [Debussy, C. Lettres a son éditeur, цит. по 2, с. 153]. Както 
във втората песен, така и в “За вечерта” с богата палитра от 
музикалноизразни средства е постигнат ярък контраст меж-
ду дневна и нощна картина. За основен мотив в “За вечерта” 
е използван елемент от популярната френска песен “la tour 

prend garde” (наблюдателна кула).
Дебюси показва изключително майсторство, изобразявайки 
с четири тона многобройни и с различна емоционална оба-
греност впечатления. Бързите, многократни повторения на 
мотива със синкопирано задържане на последния тон пред-
ставят забързаността, припряността, пъстротата, суетенето 
в големия град. Интонациите от същия мотив, но в аугмента-
ция и с точкуван ритъм и прекъсването на разтегления мо-
тив от прозвучаването на основния му вид изобразява друга 
ситуация – “влакове се движат бързо, разкъсвани от алчните 
тунели” [4]. Тук точкуваният ритъм наподобява характерните 
неравномерни звуци от движението на влак, а накъсаният от 
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собственото си появяване мотив мелодически “описва” вто-
рия стих. Нова метаморфоза на мотива – двойно аугменти-
ран, в нисък регистър и при динамика pianissimo, се откро-
ява от останалите фактурни елементи чрез меко tenuto. Тя е 
създадена, за да изобрази “нощта със кадифените си стъпки” 
[4]. Характер на молитва придобива последният вариант на 
мотива, чийто четвърти тон звучи с една октава по-високо, 
при което между двата последни тона се образува не секун-
да, както в останалите разновидности, а експресивна възхо-
дяща нона.

В тази песен е използвана още една фраза, на която се пове-
ряват изобразителни задачи. Съставена само от чисти квин-
ти и кварти и големи секунди, с еднообразен ритъм,

тя е използвана умело, за да илюстрира момента “еднооки 
пътни знаци си разменят механични впечатления”. По-ната-
тък, след въздействаща смяна на дневна и нощна картина, 
вторият мотив от тази фраза, променен ритмически

звучи в нежно nonlegato, извиквайки представа за далечен 
камбанен звън.

Основните проблеми на ансамбловото изпълнение в 
този цикъл са от два типа – проблеми на звуковия баланс и 
на темповия синхрон. Гъвкави темпа, пластични промени в 
бързината се срещат и в четирите песни, като особено голя-
ма е темповата свобода в “За мечтата” и “За цветята”, където 
литературният текст е по-ярко емоционален, наситен с пове-
че тъга. Предписаната от автора честа смяна на темпа в тези 
песни придава допълнителен патос, засилва експресията на 
звученето им. В “За брега” и “За вечерта” преобладават отра-
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зените с музикално-поетични средства импресии – от мор-
ски пейзаж във втората песен и от градски – в четвъртата. В 
тези песни с впечатляващи похвати е пресъздаден контраст 
между ден – изпълнен със събития, забързан, с често сменя-
щи се сцени и нощ – спокойна, умиротворена. Темпови про-
мени и в двете песни са използвани, за да подпомогнат сът-
воряването на вълнуваща картина на утихване на напреже-
нието на деня и настъпване на нощта, която “със кадифените 
си стъпки приспа със нежност умореното небе” [4]. И в двете 
песни при дневните сцени темпото остава постоянно, смяна-
та на колорита се отбелязва с по-бавно темпо, а в нощните 
картини то е по-гъвкаво. 

На изключително трудната за интониране вокална пар-
тия не е присъща разгърната, богата мелодика. Вместо това 
тя е изградена от кратки фрази с чести дъхове, сравнително 
еднотипни ритмически, но с ясно подчертани смислови уда-
рения, с интонации, близки до тези при изразителна декла-
мация. Това означава, че, по всяка вероятност Дебюси й от-
режда повече	роля	на	носител	на	поетичния	текст,	изра-
зител	на	литературната	страна	на	художествения	образ,	
въздействащ	и	чрез	мелодията	на	думите. За разлика от 
вокала, на клавирната партия е поверено както обрисуване-
то на природните и на градския пейзаж, така и експонира-
нето, развитието, взаимоотношенията на музикалните пер-
сонажи. Всички лайтмотиви звучат в партията на пианото, 
взаимодействат, провеждат се едновременно, при някои се 
променя хармонията, отразявайки различен емоционален 
тонус или цветови нюанс, други се разпиляват и изчезват в 
пространството. Клавирната партия се отличава с много бо-
гата, плътна фактура, с разнообразни планове и колоритни 
хармонии, сътворени с щедра красота. В четирите песни 
само веднъж лайтмотив прониква от партията на пианото 
във вокалната и това е единственият мотив от третата пе-
сен. Звукоподражателните моменти също се появяват само 
в клавирната партия. Тъй като отличителен похват на пейза-
жа създаван чрез тонове, е звукоподражанието, може да се 
твърди, че на	партията	на	пианото	е	поверено	изгражда-
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нето	на	музикалния	пейзаж,	както	и	(поради провеждане 
на всички лайтмотиви и проследяване на развитието им)	на	
музикалното	действие. 

При голямата смислова натовареност на клавирната пар-
тия получена от съчетаването на изобразителни и драматур-
гични задачи и необходимата за реализирането им сложна 
фактурна организация, първостепенен изпълнителски про-
блем пред пианиста е не само звуковият баланс между глас и 
пиано, който по традиция е негова грижа, но и открояването 
на елементите на музикалната тъкан в самата клавирна част. 
Всеки лайтмотив още от първоначалното си появяване тряб-
ва да бъде наделен със собствени щрихово-темброви харак-
теристики, които впоследствие да варират дотолкова, че да 
не препятстват безпроблемното разпознаване на мотива от 
слушателите, в каквито и комбинации да се появи той в раз-
витието на творбата. Това е важно, за да се проследи емоци-
онално-логическият смисъл на трансформациите на мотива 
и съчетанията му с други лайтмотиви, т.е. за да се осмисли 
произведението от възприемащите. Решаването на звукоиз-
образителните задачи също предявява определени изисква-
ния към гласоводенето – открояваването на отделните фа-
ктурни планове със собствени щрихово-динамически отсен-
ки е наложително, за да бъде постигнато зададеното в пар-
титурата огромно богатство на звуковия пейзаж, а оттам и 
в голяма степен – въздействието на песента. Забелязващата 
се още от пръв поглед върху нотния запис техническа слож-
ност също изисква сериозни професионални умения, сръч-
ности и издържливост. В четвъртата песен Дебюси включва 
нов технически похват – бързи арпежовидни последования, 
в които с първия пръст се взимат едновременно два тона. 
Това оригинално апликатурно решение, даващо възможност 
за допълнително обогатяване на звучността е използвано 
за пръв път в историята на клавирното изкуство. По-късно 
Равел доразвива този похват във виртуозната пиеса за пиано 
“Игра на водата”. Друг проблем е необходимостта пианистът 
да намери удачни решения за разпределяне на фактурни-
те елементи между двете ръце. Това е необходимо особено 
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при едновременна поява на два лайтмотива, като например 
при много уплътнената фактура в последната кулминация на 
първата песен. За да се изяви достатъчно ясно всеки мотив, е 
важно той да прозвучи с единна щрихова и темброва окрас-
ка, а за да е възможно това, един мотив не трябва да се раз-
деля между двете ръце, а да се вземе изцяло с една ръка. 

От изискването за близост на мелодиката на вокалната 
партия до говорните интонации на френската реч произлиза 
изключителната интонационна сложност на партията на гла-
са. Друг изпълнителски проблем създава необходимостта 
певецът да познава добре и клавирната партия и при пред-
писаните чести промени в темпото да може да се ориенти-
ра в новата бързина по неудобна за тази цел звучност, като 
тремоло в акомпаниращ фактурен план, каквото се среща в 
“За цветята”, или в много кратко време, като при първата кул-
минация на “За мечтата”. Това се налага, тъй като зададените 
от композитора темпови промени най-често започват в пи-
аното. Определена трудност за вокалиста представляват и 
дългите нотни стойности при бавни темпа в някои епизоди, 
като началото на третата песен, изискващи много добра гла-
сова техника. 

Инструменталните творби и вокалните цикли по текстове 
на други автори представят тоновото мислене, чувствата, от-
разени чрез музика и звуковата фантазия – музикалния свят 
на Дебюси. “Лиричните прози” дават още една възможност 
– да се докоснем до поетичното му светоусещане, вече по-
конкретизирано, преведено на езика на думите. Те ни раз-
криват Дебюси не само като тънък наблюдател на вълну-
ващата игра на цветови нюанси и светлосенки, а и като ху-
дожник на цветно видяните ситуации, като например сиво 
сблъскване на тежки облаци, раздиплена зелена коприна на 
бурно море, бяло потръпване от красив спомен. Те ни по-
казват Дебюси също и като поет, очарован от величието на 
природата и нежността на мечтите – ефирни нощни виде-
ния “с роса от перли във косите” [4], отегчен от припрянос-
тта на града и разочарован от грубостта на реалния живот. 
Поетичният свят на Дебюси е свят, освободен в голяма сте-
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пен от сковаващите рамки на мерената реч, свят на изтънчен 
усет за цветове, материи и светлосенки, на фина чувствител-
ност и тъга, на изискана недоизказаност, на странна красота, 
привлекателна и със своята тайнственост, свят, магнетичен 
като древна легенда.
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кРЪГлА мАСА НА тЕмА:
“оБучЕНИЕто По ПИАНо И АкоРДЕоН в 
СЪвРЕмЕННА БЪлГАРИя - СЪСтояНИЕ И 

ПЕРСПЕктИвИ”
09.10.2010, АмтИИ - ПловДИв

ДоклАДИ И СЪоБщЕНИя

Валентина Гюлева

В разискванията на кръглата маса, организирана от ка-
тедра “Пиано и акордеон” взеха участие представители на 
клавирната колегия от ДМА “Проф. П. Владигеров”, от Нов 
Български Университет, от НУМТИ “Д. Петков” - Пловдив, от 
катедра “Музикална педагогика и дирижиране” в АМТИИ, от 
катедрата-домакин на събитието, от паралелки с профил му-
зика в СОУ.

Ясно заявената цел на поканата за участие: “да се комен-
тира кризата в професионалната музикална ориентация, 
сериозните проблеми в специализираната образователна 
приемственост, последиците от неглижирането на кла-
сическото музикално изкуство в България, както и да се по-
търсят нови идеи и съвременни форми за възстановяване 
мотивацията и интереса на младите към класическите 
музикални инструменти – пиано и акордеон” предопреде-
ли основния акцент на преобладаващия брой от писмените 
и особено на устните изложения на проф. Ал. Димова, проф. 
Ст. Димитрова, доц. К. Попова, д-р хонорис кауза К. Кенов и 
др.

В тях се очерта основният, най-наболял проблем: реал-
ната опасност от разрушаване на високите ни традиции в 
музикалното образование и възпитание поради липсата на 
далновидност и стратегия за развитието на музикалната кул-
тура в политиката на държавата и музикалните институции, 
поради липсата на координация между министерствата на 
културата и на образованието и пренебрежителното им от-
ношение към общото и професионалното музикално обра-
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зование, и не на последно място поради липсата на перспек-
тива за достойна реализация на музикалните кадри.

Кръглата маса се оказа едно добро поле на сътрудничест-
во между преподавателите по пиано от различни институ-
ции, даде възможност да се обменят мисли, да се споделят 
идеи за преодоляване на проблемите, за да се достигне до 
извода, че все още е възможно да се неутрализират негатив-
ните тенденции, че е възможно да се намерят нови средства 
и форми за развитието на клавирната ни култура.

Във включените в настоящото издание писмени матери-
али от кръглата маса обсъждането на проблемите в профе-
сионалното образование по пиано и акордеон се съчетава 
с излагането на научни и приложни аспекти на клавирното 
обучение, с представянето на нови явления в социалния бит 
на клавирното общуване, които работят за съхраняването 
и развитието на най-доброто от традициите на българската 
клавирна школа.
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коНкуРСЪт VIVAPIAN- –АНАлИзИ И 
РЕзултАтИ

Даниела Дикова - Пианист
Създател и артистичен ръководител на Вивапиано

Началото на Новия Век определено не е плодородна поч-
ва за развитието на духовните ценности. Бумът в техноло-
гиите промени приоритетите в човешкото съществуване на 
повечето от нас. Ще ми се да вярвам, че настоящето ни е на-
чален етап на по-съвършен ред, както в духовен план на от-
делната личност, така и в сферата на човешките отношения.

Реформата в културата ни, би трябвало да мобилизира 
творческите сили на музикантското съсловие за креатив-
ност и действие, вместо да има геноциден привкус. Реформи 
са нужни на всеки етап, камо ли на нашия-току-що разгра-
дили едни структури, опитваме да строим основите на нещо 
ново, но с неяснота кой от всички съществуващи модели е 
удачния за нас. И за да не рискувам въвеждащите думи да 
прозвучат като 9-то септемврийски лозунг, продължавам с 
това, че на намаляващия брой кандидатстващи в професио-
налните учебни заведения, желаещи да се влеят в духовната 
част на обществото ни, изразяваща себе си в звуци или пи-
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шеща за това, реших да отговоря като построя експеримента 
ВИВАПИАНО.

Реакцията и резултатите от първото издание на конкурса 
“Вивапиано” за пианисти – непрофесионалисти , бяха толко-
ва непредвидими, че на фона на непрестанното усещане за 
криза в професионалната сфера, оставиха у мен , както и у 
публиката и участващите ярки впечатления. Не се очакваше 
“Вивапиано” (София- 23 – 25 април – 2010), реализиран с уси-
лията на малка група артисти и съмишленици и едно читали-
ще да прикове вниманието на 130 кандидата в девет възрас-
тови категории. Явиха се пианисти от България, Македония, 
Албания, Гърция, Кипър, Франция и др. – чудесно, пъстро 
множество от ярки таланти и индивидуалности. Къде са ко-
рените на това събитие?

Преоткрих Андрей Стоянов – създател на клавирната ни 
школа, Дружеството на музикалните педагози, заедно с това 
член на БАН, един от първите музикални критици, беседващ 
неуморно на изпълнителски и художествени теми. Така по-
търсих отново връзка с времето на създаване на национал-
ната ни професионална музикална култура. Струваше ми се, 
че днешното време изисква отново възрожденски ентусиазъм.

Горещо ви препоръчвам да се докоснете до неговите есе-
та на философски теми в “Пътеки към истината” издадена от 
“Българска книга” през 1947 г . Колко актуално звучат теми-
те и в наше време! Безспорно 120 годишнината на Андрей 
Стоянов даде енергията за създаването на конкурса.

Идеята за конкурс за пианистите-аматьори се е зародила 
преди 20 години във Франция. Успехът и се разпространява 
и поражда подобни явления и в САЩ. Един факт: Сър Самюел 
Ратл акомпанира с Берлинска филхармония финалистите 
на берлинския аматьорски конкурс. Обикновено възрастта 
на участниците е от 25 г. нагоре. Наблюденията ми са, че в 
българските условия не се приема думата “аматьор”, сякаш е 
признак за недостатъчно добро ниво. А всъщност идеята на 
такъв тип конкурс е да се поощрят изпълнения на участници, 
увлечени да изказват себе си, “влюбени в пианото”, без това 
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да е тяхна професия. Според мен реформите в българското 
училище все още не са оставили достатъчно място в процеса 
на обучение на младите, за да е възможен този модел и у нас. 
Редки са случаите на млади хора с достатъчно свободно вре-
ме в горните класове на гимназиалното образование, а също 
така и във висшето. Тази е причината Вивапиано да е за учас-
тници от 4 г. възраст нагоре без ограничение. В основата на 
идеята не е провокирането на истинска конкуренция, а по-
ставянето на начало на една общност, съприкосновение на 
хора от различни възрасти и изказващи духовността си “кла-
вирно” и музицирайки. Искам да цитирам Андрей Стоянов с: 
“Музицирането на пиано е спонтанна психотерапия” и апе-
ла ми е “свирете за здраве!” За да получите по - пълна пред-
става за регламента на конкурса, можете да посетите www.
vivapian-bg.c-m

Резултатите:
- има ядра с педагози на високо професионално ниво из 

цялата страна. Част от тях са с руски произход, продукт на 
високите постижения на руската клавирна школа -Казанлък, 
Пазарджик, Козлудуй. Други са български педагози, умело 
работещи с деца от години (по-често в градове без професи-
онални музикални училища)

- в годините след промените рядко се създават форуми, 
на които продукта на техния труд да се покаже и оцени. А 
срещите между педагозите са най-ценното нещо. По вре-
ме на протичането на Вивапиано разпределихме и дарение 
от нови нотни издания с инструктивен материал на всички 
педагози. Вивапиано обаче блести с това, че неговия регла-
мент изключва конкуренция с професионално ориентирани 
клавирно лица. За мое съжаление в този първи опит общува-
нето между педагозите се ограничи единствено във вид на 
яростна конкуренция. Надеждите ми по-нататък са това да 
се надрасне и промени. В това отношение малката група пи-
анисти от Франция (придружена от родителите си), правеше 
изключение. Те наистина се забавляваха и доказваха, че иде-
ята на А. Стоянов (свиренето на пиано е ежедневна психоте-
рапия) е жива. Желанието на 13 годишната Полин да разкаже 
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какво е за нея пианото ме свари неподготвена и това стана 
новата идея за второто издание на конкурса. .Една от идеите, 
които искам да развия е съчетаване на конкурса с туризъм 
за идващите чуждестранни участници.

- наложи се извода, че ние –професионалистите, в стре-
межа си да достигнем високите цели, които нашето образо-
вание ни е начертало, улисани от 20 г. в “ежедневие на оце-
ляването”, не сме намерили нито сили ,нито място ,нито идея 
как да не се раздалечават, а напротив да се сближават педа-
гозите от професионалните музикални звена с тези на част-
ните педагози и на педагозите от музикалните школи към 
читалищата. Вместо ревност от едната страна и недооценя-
ване от другата е по – наложително да се види общата цел 
– да поведем още едно дете за ръка към изказване на инди-
видуалността му чрез творене в звуци!

- работещото жури на конкурса, събрано от елитни 
кл.педагози от България – Катя Танчева и Евгения Симеонова, 
Македония-Сладжана Йованович, Косово - Валтон Бекири, 
Гърция – Варвара Ставрианаку и Албания - Надйежда 
Породини, показа яркостта на назрялата воля на клавирните 
школи на Балканите за сътрудничество и желанието на пиа-
нистите от тези страни за контакти.

- решението ми програмата да е свободно избрана от кан-
дидатите показа музикалния вкус на педагозите и интересни-
те интерпретации на участниците. Радостно беше, че освен 
типичната програма за възрастовите групи се интерпрети-
раха знакови клавирни произведени (Голямата Награда взе 
Павел Христовски с Анданте спиенато и Голямата Полонеза 
от Шопен, Полетът на бръмбъра бе изсвирен блестящо от 
Тодор Китин, Танц със саби от Хачатурян изпълни прелестна-
та Тифани-Сидни Микова)

- лична гордост изпитвам от факта, че подбраните от мен 
клавирни пиеси от доайена на българската клавирна школа 
А. Стоянов, намериха своите съвременни и вдъхновени ин-
терпретации в лицето не само на българските кандидати, 
но и от участниците пристигнали от Албания, Македония и 
Франция.
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- трябва да призная, че много по-късно след края на кон-
курса осъзнах факта, че единствената парична награда на 
името на А. Стоянов в размер на 2000 лв, обявена на 1 ноем-
ври 2009 г. на страницата на Вивапиано сигурно е била силен 
мотив за подготовка на участниците.

- ярка група кандидати се очерта от т.н. “облигатисти”-
професионални: музиканти, но не със специалност пиано. 
Те показаха умения, сравними с тези на колегите им пиани-
сти. Прослушванията на тяхната група, както и тази на гим-
назистите-се оформиха спонтанно като истински концерти. 
Случайно графиците за явяване бяха в две поредни вечери.

- най-малобройна беше групата на участници след 25 г. 
възраст- нужно е време за акумулиране на самочувствие. 
Ярко присъствие показа бизнесмена Мирослав Дачев с ин-
терпретацията си на прелюдии и фуги от Бах.

- в дните на конкурса се смеех, че не ми е нужно практику-
ване на екстремни спортове-правенето на конкурс доставя 
същото усещане, при това без пари, но очакваните максимум 
30-тина участника от екипа на Вивапиано прераснаха в 130 и 
удовлетворението ни е неописуемо........

- съществен извод от конкурса е нуждата на изучаващия 
пиано от сцена и слушатели .Допингът на изявата е мотиви-
рала тези пианисти от всички възрасти да отделят часове 
труд ,за да участват в конкурса. Прекрасно попадение беше 
те да свирят в елитната камерна зала БЪЛГАРИЯ! Умилително 
бе старанието на роднините и публиката да подкрепят музи-
калната изява на наградените участници. А сценичната фее-
рия от тоалети на младите дами – пианистки беше впечатля-
ваща. Наистина е вълнуващо да видиш препълнена залата ,в 
която не рядко на концерти има по 30 души публика.....

- тук искам да подчертая извода ,който сам се наложи в 
мен, извървявайки пътя да сънувам, организирам, създам, 
ръководя и преживея Вивапиано: Да - българите са надаре-
ни с музикален талант! Да - времето е пълно с други цели! Да 
–много хора чувстват необходимост от това да се изразяват с 
музика! Наша е - на професионалните музиканти привилеги-
ята да им подадем ръка и те да усетят каква е мотивация ни 
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да обичаме професията си “Музикант”, и с какво чудо на удо-
влетворението се балансира факта, че все още чакаме въз-
награждението от нея да покрие основните човешки нужди.

- Безценна е помощта на колегите ми от музикалните ин-
ституции, дарили за наградния фонд ноти и дискове с музика 
и на екипа на Вивапиано - Суми Ким Ангелова – професиона-
лен организатор на конкурсни събития, Джефри Дийн – пре-
вод, Камен Даалийски – дизайн, Йордан Златев –керамично 
студио за изработка на медалите Такъв е пътят на сътворя-
ването на Първия конкурс в България за пианисти – непро-
фесионалисти ВИВАПИАНО. Привкусът на моето клавирно 
детство в салона на провеждане на конкурса – в Читалище 
“акад. Андрей Стоянов” в София – спомените “как се става пи-
анист”, пропити в сградата на Читалището, вдъхнаха живот 
на Вивапиано!

А нали преводът е
ДА ЖИВЕЕ ПИАНОТО!!!
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оБучЕНИЕто По ПИАНо в ПАРАлЕлкИтЕ 
С ПРоФИл музИкА И РАзШИРЕНо 

ИзучАвАНЕ НА музИкА кЪм СРЕДНИтЕ 
оБщооБРАзовАтЕлНИ учИлИщА

/състояние, настояще, бъдеще/

Диана Илиева Кънева
СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив

Състояние: Паралелките с разширено изучаване на музи-
ка /от първи до осми клас/ съществуват в СОУ “Св. Св. Кирил 
и Методий” – гр. Пловдив от 1989 г. Впоследствие /през 1991 
г./ те прерастват в профил “Музика” /от девети до дванадесе-
ти клас/. От първи до осми клас се изучава един час пиано 
седмично, а в профила – по два часа седмично.

Преподавам пиано в тези паралелки от самото им осно-
ваване.

Настояще: В сегашното състояние на паралелките се забе-
лязва криза – в начина им на функциониране, в музикалната 
ориентация на учениците и в образователната приемстве-
ност.

Според мен проблемите могат да се търсят на няколко 
равнища:

Първо равнище: Институционално. Проблемът тук е, че 
паралелките с профил “Музика” /те са на подчинение към об-
разователното министерство - МОМН/ се занимават с изку-
ство, а голяма част от проблемите в област “Изкуства” се ре-
шават от културното министерство. За решаване на казуса е 
необходимо двете министерства да координират дейността 
си в областта на изкуствата за училищната сфера.

Предлагам излъчен екип от тази кръгла маса да стане ини-
циатор в това начинание.

Второ равнище. Финансова подкрепа. За подкрепа на из-
явени деца /участващи в олимпиади и за тяхната подготов-
ка/ по всички общообразователни предмети в училищата 
функционира програмата “С грижа за всеки ученик”. В тази 
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програма обаче са изключени изявените деца в областта на 
изкуствата.

Мисля, че екипа, избран от кръглата маса, трябва да стане 
инициатор за отстраняването на този пропуск.

Трето равнище. Преподаване на предмета “Музика” в учи-
лищата.

Понастоящем предмета музика от първи до четвърти клас 
в болшинството от общообразователните училища се препо-
дава от начални учители. В много от случаите те са с недос-
татъчна подготовка по предмета и съответно обучението на 
учениците остава осакатено. Това има огромни последици:

- Не се създават интереси в децата към изкуствата и в 
частност към музиката

- Изпуска се синзитивния период за обучение с музика
- “Изгубени” са децата, които биха могли да станат добри 

инструменталисти, защото обучението по инструмент започ-
ва от ранна възраст

- Не се създават навици в учениците дори да станат една 
добре възпитана публика

Нека екипът излъчен от тази кръгла маса направи предло-
жения на образователното министерство и в тази насока.

Четвърто равнище. Координация между образователните 
институции

Музикалните училища и Академии се нуждаят от кадри и 
от публика за изявите си. Предлагам да бъде осъществена 
по – тясна връзка между общообразователните училища и 
специализираните музикални учебни заведения. Конкретно 
предложение в тази насока: програмите по музика в учили-
ще предлагат много произведения за слушане /шедьоври на 
музикалната литература/. Ефектът от едно живо изпълнение 
в часа би бил с много по – голяма стойност. От друга страна 
ученици и преподаватели от специализираните музикални 
учебни заведения ще намерят благодатна публика за своите 
интерпретации.
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Бъдеще: ? За съжаление бъдещето на паралелките с раз-
ширено изучаване на музика и профил “Музика” е неясно. 
Проблеми:

- С въведените делегирани бюджети в училищата особено 
на паралелките от първи до осми клас /с изучаване на музи-
кален инструмент/ се гледа като на разкош, който “не можем 
да си позволим”. А как едно дете, което не е свирило на ин-
струмент до осми /или седми клас/ ще просвири изведнъж?

- В проектозакона за двустепенното средно обучение се 
предвижда от осми до десети клас учениците да не изучават 
предметите, които са валидни за профила, а това да става в 
единадесети и дванадесети клас. Въпросът от предния абзац 
важи и тук.

Губи се приемствеността. Сега голяма част от студентите 
във Вузовете по изкуствата идват от профил паралелките. 
Ако предвидените в проектозакона промени станат факт - от 
къде висшите учебни музикални заведения ще получат сво-
ите кадри и доколко те ще са подготвени за ВУЗ?

Предложения в тази насока:
- При въведеното целодневно обучение на учениците от 

първи клас да се предлага разширено изучаване на музика 
/и изучаване на музикални инструменти/ , които да се препо-
дават от специалисти

- Да се направят писмени предложения до МОМН за про-
мяна на проектозакона за средното образование в частта, 
отнасяща се до профилираното обучение
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“ШУЛВЕРК” - ЕДНА ДОКАЗАНО РАБОТЕЩА 
ФОРМА ЗА РАННО МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ 

И ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА ИНТЕРЕС КЪМ 
ИЗУЧАВАНЕТО НА МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ

Весела Люпке-Вълкова
Българска асоциация “Орф-Шулверк”

Ритъм, говор, музика, движение, съчетани в интересни 
игри за малки и големи, са ключовите думи, с които може да 
се характеризира “Шулверк” - един от най-разпространени-
те начини за музикално-танцово възпитание и образование, 
широко прилаган в голяма част от страните на Европа, Азия, 
Америка и в Австралия.

“Шулверк” (в превод от немски език-училищно дело) въз-
никва през 30-те години на ХХ век в резултат на творческите 
търсения на известния немски композитор Карл Орф относ-
но взаимодействието на слово, звук и жест. Заедно със своя-
та сътрудничка Гунилд Кеетман той развива една концепция 
за леснодостъпно музикално възпитание и образование, 
чиято цел е по най-естествения за човека път да открива и 
разбира музикалното, танцовото и театралното изкуство, ко-
ито според Орф са взаимно свързани. Също така “Шулверк” 
провокира и развива творческия потенциал и музикалните 
способности още от най-ранна възраст.

Под формата на игра- най-естественият и достъпен начин 
за развитие и обучение в ранна възраст, в която се включ-
ват различни ритмични, говорни упражнения, движение по 
музика, активно възприемане на музика, спонтанна импро-
визация, пеене, елементарен съпровод на “Орф-Шулверк” 
инструменти, децата откриват магията на музикалното изку-
ство, обогатяват собствените си представи, развиват обща и 
финна моторика на тялото и не на последно място-получа-
ват емоционално стимулиране.

При работа с “Шулверк” децата се запознават и използват 
голям набор от музикални инструменти (предимно ударни), 
а свиренето на тези инструменти често се превръща в им-
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пулс, водещ до желание да се изучава класически музикален 
инструмент (пиано, цигулка, китара, блокфлейта, флейта и 
др. класически инструменти).

Тези аспекти са добра предпоставка за насочване на деца 
с изявени музикални способности към изучаване на музика-
лен инструмент.

Какъв ще бъде пътят на индивидуално обучение по ин-
струмент?

Това зависи от методиката, която се използва.
В света има голямо разнообразие от методики на препо-

даване на музикален инструмент. Това многообразие е раз-
гледано обстойно в книгата на Милена Шушулова-Павлова - 
“Български композиторски визии за слухово възпитание при 
усвояване на начални клавирни умения (пиеси, написани и 
издадени през 90-те години на ХХ век) (1).

Там е споменат и “Шулверк” на К. Орф и Г. Кеетман като ин-
тересен подход, насочен към всеобщото начално обучение 
по музика, способстващ за хармоничното развитие на детето 
и неговата личност.

Въпреки, че Орф не влага като основна идея в своя подход 
активизирането на детето в обучението по определен музи-
кален инструмент, на практика при работата чрез “Шулверк” 
се достига именно до това. Децата, които са започнали в ран-
на възраст занимания чрез “Шулверк”, по-късно при обуче-
ние по музикален инструмент вече имат добре развита коор-
динация на движенията, моторика, финна моторика, способ-
стващи за постигане на освободеност на ръцете, правилна 
постановка при свирене. Също така са развити музикално-
слухови представи, метроритмичния усет, мелодичния слух, 
което допринася за добра интерпретация на музикалните 
творби. Познават изразните средства в музиката- видове ди-
намики ,щрихи, артикулация, темпо и т.н.

Наблюдения относно етаблирането на “Шулверк” в обуче-
нието по пиано в начален етап споделя клавирният педагог 
Десислава Гозманова, която работи с деца от 2 до 15 годиш-
на възраст:
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“Синтезирането на различни видове изкуства, което лежи 
в основата на Шулверк позволява едно по-свободно трети-
ране на пианото като класически инструмент. Това дава въз-
можност за още по-ярко представяне на даден музикален 
образ и способства за формиране и развитие на музикални-
те способности у детето в най-ранна детска възраст (2-4 г.)

Чрез “Шулверк” свързването на процеса на проговаряне 
при малките деца с пеене, ритмизиране и възпроизвеждане 
на пиано протича достъпно и много забавно, а това прово-
кира и задържа интересът към изучаването на инструмента.

Проследяване на движението на мелодия-нагоре и надо-
лу; усещане за щрихи-staccat- (“Зайко скача”) и legat- (“гъсе-
ничка пълзи”); контраст между “f” и “p”; развитие на вътреш-
но-слухови представи; развитие на музикално въображение; 
двигателно развитие-начална форма на развитие на артику-
лационни навици (чрез работа с финна моторика), са само 
част от уменията които придобиват децата в тази крехка въз-
раст чрез дейностите, включени в “Орф-Шулверк.”

Със своята невинност и чистота детето притежава истин-
ски благоприятна почва за музиката. В този смисъл – колко-
то по-рано се засеят музикални семенца ,толкова по-богати 
плодове ще дадат те в бъдеще.”

Това естествено улеснява началният етап на обучение по 
музикален инструмент и способства за по-бързо овладяване 
на инструменталната техника.

“Шулверк” винаги се съобразява с личностното развитие 
на детето, неговите възможности, представи.

Често в обучението по инструмент има разминаване меж-
ду можене и искане.

Детето има определени възможности, а исканията към 
него са големи - най-често, когато се предлагат музикални 
творби, които не са близки до неговите представи и възпри-
ятия или се работи за инструментална техника, която все 
още трудно може да се постигне.

Това демотивира децата и обикновенно те губят интерес 
към изучаването на музикалния инструмент. Така не рядко 
се случва да се откажат от обучение деца, които притежават 
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изключителни музикални способности. Това е проблем, кой-
то в днешно време в България е често срещано явление.

Как да задържим интересът на детето и да изградим от 
него един добър инструменталист и музикант- своеобразен 
отговор ни дават авторите на пособието за обучение по пиа-
но “Musik für Kinder” - “Klavier spielen und lernen”, Rud-lf Nykrin 
и Ines Mainz (преподаватели в Орф-Институт - Залцбург)” (2), 
базирано на “Орф-Шулверк”.

В това пособие авторите залагат на емоционалното, об-
разното въздействие на музиката, което води до лесното ус-
вояване на инструменталната техника. Разглежда се движе-
нието като основен импулс за инструменталното обучение, 
значението на танца за развитие на изразните средства и ин-
терпретацията; ансамбловото музициране.

Създаването на това пособие е провокирано от необходи-
мостта за по-нататъшен етап на развитие след този на ранно 
групово музикално развитие на детето чрез “Шулверк”.

Авторите предлагат гъвкавост в обучението, избягване 
на едностранното и стереотипно заучаване на музикалния 
материал, провокиране чрез разнообразни форми като илю-
стриране на музиката с приказка, разказ, картина, движе-
ние, танц, а също така и използване на импровизацията като 
средство за себеизразяване и откриване на самостоятелни 
решения, които да доведат до преодоляване на технически 
и интерпретационни проблеми.

Тук вече навлиза и формата на индивидуално инструмен-
тално обучение като естествено продължение на общото 
ранно музикално развитие.

Подробно описание на пиесите, включени в сборника 
и начинът на работа с това пособие е описан от авторите 
в Инфомационния бюлетин (-rff-Schulwerk Inf-rmati-nen/S-
mmer 2000, №64), издаван от Орф-Институт - Залцбург и Орф-
Шулверк Форум.

Подобни пособия са разработени и за изучаване на други 
инструменти - цигулка, блокфлейта, флейта, ударни инстру-
менти.
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Полезността на представените пособия е доказана и же-
лана, обичана форма за работа от децата, както и самият 
“Орф-Шулверк”.

Макар и възникнал през 30-те години на ХХ век, този на-
чин на работа не е особено популярен в България, но в по-
следните пет години навлиза широко, най-вече в предучи-
лищното музикално възпитание.

Нараства броят на музикалните педагози, които участ-
ват активно в практическите семинари, организирани от 
Българска асоциация Орф-Шулверк. Между тях има и мно-
го клавирни педагози, които споделят полезността на 
“Шулверк” при обучението по музикален инструмент.

Надяваме се магията “Орф-Шулверк” да обогати със свое-
то многообразие бъдещите малки и големи инструменталис-
ти и музиканти.

лИтЕРАтуРА:

(1.) Милена Шушулова-Павлова - “Български композитор-
ски визии за слухово възпитание при усвояване на начални 
клавирни умения (пиеси, написани и издадени през 90-те 
години на ХХ век), Музикално общество “Васил Стефанов”, 
Аскони-Издат, София, 2006

(2.) Klavier Spielen, Mainz, Ines - Nykrin, Rud-lf (Aut-r) 
Hartmann, W-lfgang - Nykrin, Rud-lf - Regner, Hermann 
(Herausgeber) , Sch-tt Music
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Ще съхраним ли традициите на 
клавирната ни школа?

Валентина Гюлева

Внимателното вглеждане в общата картина на обучени-
ето по пиано от последните години показва наличието на 
две тенденции,	 които привидно взаимно се изключват. 
Едната	–	много тревожна	- почти катастрофално намаля-
ване на броя на младите хора, които биха желали да се за-
нимават професионално с класическа музика като изпъл-
нители и педагози и на забележимо снижаване на нивото 
на подготовка им. Другата – вдъхваща надежда – на ви-
дими прояви на възраждане на интереса към пианото, на 
увеличаване на броя и разнообразяване на институциите, 
които предлагат алтернативно музикално обучение, както 
на деца, така и на по-възрастни.

Първата тенденция основателно предизвиква загриже-
ност за състоянието на обучението по класически музикал-
ни инструменти, в това число и по пиано и акордеон, във 
всички нива и сфери на музикално възпитание и образова-
ние. Трудно е да се обрисува цялостна картина, но при нас в 
Академията с всяка следваща година се наблюдава реални-
ят факт на едно продължително и продължаващо драстич-
но, да не кажа фатално намаляване на кандидат-студентите 
за специалностите “Педагогика на обучението по музика” 
и “Изпълнителско изкуство” – класически инструменти. А 
това не може да не бъде един от индикаторите за цялостно-
то състояние на музикалното образование в страната.

Не по-малко тревожен е и фактът, че високото равнище 
на предварителна подготовка, което характеризираше в 
продължение на десетилетия преобладаващия брой канди-
дат-студенти идващи както от музикалните училища, така и 
от паралелките със специализирано обучение по музика, 
от музикалните школи и школите по изкуства, вече е, едва 
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ли не, само един хубав спомен. Разбира се, че талантливи и 
можещи млади хора има и сега, но общото ниво е несрав-
нимо по-ниско.

Моите изводи от работата с много от студентите, споде-
ляни от редица колеги в Катедрата показват, че спадът е не 
само и не винаги в специалната подготовка по инструмен-
та. Той е още по-голям в общото интелектуално и образо-
вателно ниво, в общата музикална култура, които изграж-
дат личността на музиканта. Твърде често това е съчетано 
с липсата на изградени навици за самостоятелна работа, с 
пасивно отношение към учебния процес, с една интелекту-
ална вялост и апатичност. А всичко това говори за една оп-
ределена връзка с проблемите на цялостното състояние на 
общообразователния и възпитателния процес в страната, 
които рефлектират и в обучението по музика, и в частност 
и по пиано.

Не мога даже да се опитвам да посоча какви и къде са 
причините за това състояние на клавирното обучение – 
тъй като те са твърде много, но най-общо могат да се опре-
делят като сложен комплекс от духовни, социални, матери-
ални фактори.

Често си задавам въпроса дали някои от проблемите 
не се коренят в заниженото качество на педагогическа-
та работа. Но не можем да приемем такъв извод, защото 
не познаваме добре средата, в която се пораждат отчай-
ващите резултати, които виждаме при нас в Академията. 
Представяме си, но не знаем реалните трудности, с които 
се борят колегите ни... Не можем да го приемем, защото 
продължават да работят една голяма част от педагозите, 
които години наред подготвяха множество добре обуче-
ни, стойностни музикални кадри... Те не може да са тотално 
сменени, а и така и да е - на тяхно място би трябвало да са 
дошли техните възпитаници, които да продължат добрите 
им традиции. И това е факт. Защото на редица национал-
ни и местни конкурси, на прегледи на детските музикални 
школи и други могат да се чуят множество чудесно подгот-
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вени талантливи деца-пианисти. Самото организиране на 
все повече подобни форуми показва един явен интерес и 
растяща амбиция на педагозите и възпитаниците им към 
възможностите за сценична изява, която да донесе призна-
ние за усилията и постиженията им. Всичко това говори и 
за една все по-ясна тенденция за съживяване на интереса 
към свиренето на пиано.

Пробуждането на този нов интерес към занимания с му-
зика, както на деца, така и на по-възрастни любители на му-
зикалното изкуство е вероятно една от възможните причи-
ни за появата на редица частни музикални школи и учили-
ща, на множеството обяви за частни уроци по музика и т.н. 
Рекламните материали на част от тези школи и училища, в 
които са привлечени да работят високо квалифицирани и 
опитни музиканти вдъхват доверие, показват търсене на 
нови идеи, на работещи практики с обогатяване на сти-
ловите характеристики на изучаваната музика за пиано, с 
разширяване на възрастовите граници на изучаващите ин-
струмента.

В същото време на музикалния пазар са се появили и 
значителен брой частни педагози, които се рекламират 
като всезнаещи и всеможещи. В обява на музикант, (чийто 
образователен ценз е дипломата от СМУ със специалност 
флейта), четем: давам уроци по флейта, пиано, солфеж, те-
ория на музиката, хармония и т.н. Някои от тези личности 
може и да притежават качествата на енциклопедични педа-
гози. И все пак такива обяви будят едно основателно съм-
нение. Задавам си въпроса доколко и как биха могли ут-
върдените музикални институции – музикалните академии, 
училищата, школите по изкуствата да окажат ефективно 
противодействие на подобно педагогическо шарлатанство 
и да предложат една нова, съвременна и работеща алтер-
натива.

Така очертаните тенденции и нови реалности на музи-
калния пазар показват, според мене, че е назрял момен-
тът отново да се лансира една идея, отдавна витаеща в 
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Академията за музикално, танцово и изобразително изку-
ство. Това е идеята за създаване на музикална школа към 
Академията. И резултатите от дейността на една такава 
школа могат да бъдат многопосочни.

Разбира се, в едно подобно изказване не биха могли да 
бъдат очертани всички възможни параметри на дейността 
на такава музикална школа (или може би школа по изку-
ствата, която да обхваща целия спектър от художествени 
дейности на Академията), както и не би могло да се пре-
поръчат конкретни практически решения на нейното орга-
низиране. Само бих подчертала, че една школа от типа на 
някои от западните консерватории, които както е извест-
но не са висши учебни заведения и дават само музикална 
подготовка, без строги възрастови ограничения, с платено 
обучение би могла да бъде източник и на някакви мини-
мални приходи, с които да се покриват поне собствените 
й разходи.

Ако в нея се ангажират да преподават, както в подгот-
вителните курсове, преподаватели от Академията, би мог-
ло да се решат част от проблемите свързани с хорариума 
по някои дисциплини. На един по-късен етап вероятно би 
било възможно да се осъществява и практиката по мето-
дика на обучението по музикален инструмент или пеене. 
И може би след време сред възпитаниците на една такава 
школа ще се появят и бъдещи студенти в Академията.

Тук може да се появи възражението, че точно сега не е 
най-доброто време да се открива такава школа. Защото е 
време на икономическа криза, защото паричните ресурси, 
с които разполага Академията са крайно ограничени и т.н. 
Но аз съм сигурна, че това е идея, за която точно сега тряб-
ва да се работи – школата няма да се организира за един 
ден, а кризата няма да е вечна.

Както съм сигурна, че независимо от съществуващите 
проблеми, търсенето на нови и осъвременяването на ста-
ри, но работещи форми на музикално общуване, на клавир-
но обучение и възпитание ще позволи на крехките кълно-
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ве на съживяване на интереса към музикалното изкуство 
и в частност към свиренето на пиано да избуят и да дадат 
своите плодове, за да се съхраняват и развиват високите 
традиции на българската клавирна школа.



11�

Валентина Гюлева

Из ИСтоРИятА НА клАвИРНото ИзкуСтво 
- ФРЕНСкИят клАвЕСИНИзЪм

Валентина Гюлева

В края на ХVІ и през цялото ХVІІ столетие по времето на 
френските крале Анри ІV, Луи ХІІІ и Луи ХІV политическият и 
икономическият живот на Франция се определя от силната 
централизирана власт на абсолютната монархия. Реформите 
на двама изключителни държавници – кардиналите Ришельо 
и Мазарино обединяват страната, съдействуват за развитие-
то на икономиката, превръщат я в първата модерна и мощна 
държава.

Развитието на науката и изкуствата се концентрира около 
кралската институция – проявява се “културният абсолюти-
зъм” на монархическата власт. В самото начало на ХVІІ век се 
създават първите централизирани културни и научни сре-
дища – това са големите кралски академии на поезията, жи-
вопистта, архитектурата, приложните изкуства, музиката. От 
тези организации произхождат артистичните принципи, ко-
ито трябва да определят активността на артистите в различ-
ните сфери на изкуството. Тези принципи следват в основата 
си фундаменталната концепция на Барока за изкуството като 
комуникация. Във френската култура те се съчетават с харак-
терния френски дух на рационализъм, яснота на мисълта, с 
класицизма на френския ХVІІ век.

В централизираната държава на Луи ХІV музиката има 
една институционална роля и една значима функция на 
представителност в рамките на обществото. Големите крал-
ски институции привличат значителна част от музикантите, 
определят кариерата им и осъществяват контролна функция 
върху развитието и естетическите ориентации на вкуса. През 
1661г. е създадена Академията за танц (l’Academie de danse) 
и няколко години по-късно – Кралската академия за музика 
(l’Academie royale de musique). Още две институции ще оп-
ределят развитието на музикалното изкуство във Франция. 
La Chapelle, която осигурява изпълнението на музика при 
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важни религиозни, политически и други държавни събития 
в кралския двор като монархически сватби, кръщения, дър-
жавнически визити и т.н. В нея се осъществява и подготов-
ката на млади музиканти, които получават едно комплексно 
възпитание като освен пеене изучават орган, клавесин, вио-
ла и лютня.

С не по-малък престиж се ползва и La Chambre предназна-
чена да съпровожда многобройните церемонии във Версай 
и другите кралски резиденции. Създава се музиката за двор-
цовите балети и дивертисменти, различни спектакли, банке-
ти, разходки, ловни срещи и т.н. Тя съпровожда с музика и 
всички моменти на кралското ежедневие – закуски, обеди, 
вечери. За особено интимни моменти и частни събирания се 
предпочита лютнята, а по-късно клавесинът.

Музикалните вкусове на двора и най-вече на краля (Луи 
ХІІІ и още повече Луи ХІV са добри музиканти) определят му-
зикалната ориентация на цялото френско общество. Което е 
на мода във Версай, е на мода и в Париж, и се имитира не 
само от цялата аристокрация, но и от замогващата се бур-
жоазия. В същото време музикалният живот във Франция 
стимулира конкуренцията между композиторите и изпъл-
нителите. Формира се една компетентна публика, за която 
музиката е предпочитано социално занимание, предмет на 
дебати в салоните и пресата. Съдбата на един музикант за-
виси в значителна степен от отношението на публиката към 
способностите му на изпълнител, която има силата и влияни-
ето да фаворизира или декласира отделни персонални кари-
ери. С течение на времето активността на виртуоз става за 
френските клавесинисти точно толкова перспективна и ико-
номически изгодна, колкото дейността на композитора или 
изявения педагог.

Както в останалите европейски страни и във Франция 
развитието на клавесинното изкуство е предшествувано от 
едно значимо израстване на органното творчество и изпъл-
нителство, което придобива своята автономия и стилистич-
на характеристика преди клавесина. Съчиненията за орган 
на Жан Тителуз (1562-1633), органист в катедралата в Руан, 
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показват едно познаване на испанското, английското и ита-
лианското съвременно творчество, но не изключват влияни-
ето и на изкуството на немските композитори (многогласие-
то е третирано в строг стил). Въпреки това към началото на 
ХVІІ век във френската музика за клавишни все още не е ясно 
определено разграничението между органа и клавесина, но 
се забелязва изпреварваща тенденция (в сравнение с оста-
налите страни на континента) за все по-ясното им диферен-
циране – писмото и репертоарът за единия инструмент не се 
използват от другия. Но френският органен стил се отличава 
и с това, че възприема много от клавесина като подвижност, 
гъвкавост на движението, редуцирането на контрапункта и 
т. н. – променя се връзката, при която само клавесинът въз-
приема похватите, родени в лоното на органната музика.

През ХVІІ век органистите все още запазват в творчество-
то си контрапунктичната традиция, но се ориентират и към 
търсене на повече свобода, към клавирно писмо, което да 
използва богатите звукови и темброви ресурси на големи-
те инструменти. Те асимилират и някои съвременни похва-
ти като стило кончертанте, подчертавайки при него ефекти-
те от тембровото съпоставяне на soli и tutti, на мелодията и 
акомпанимента и т. н. Представители на тази отдалечаваща 
се от контрапунктичната схоластика тенденция са Никола 
Жиго, Андре Резон, Жил Жулиен. Тя се открива и в органно-
то творчество на композиторите Луи Маршан, Жан Франсоа 
Д”Андрийо, Луи Дакен и Франсуа Купрен.

Стилът на френската клавесинна музика, отличаващ се с 
деликатни изящно орнаментирани мелодични линии и едно 
често и остро точкувано, ритмично неспокойно, непрекъс-
нато движение се определя като лютнев и синкопиран (luthee 
et sincopee). Това се дължи на факта, че клавирното изкуство 
и във Франция, дори в много по-голяма степен, отколкото в 
останалите европейски страни, се захранва от достиженията 
и откритията в областта на формата, жанровете, инструмен-
талния език създавани в лютневата музика. Лютнята е много 
популярен инструмент сред френската аристокрация още от 
началото на ХVІ столетие (през 1529 г. е публикувана първата 
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антология с музика за лютня) и нейното разпространение и 
значение в светския живот продължава да расте и през ХVІІ 
век, когато се формира парижската лютнева школа предста-
вена най-вече от Енмон и Дени Готие.

В двете сбирки с произведения за лютня на Дени Готие 
практически е показана една конструкция на танцовата сю-
ита следваща схемата: Прелюд, Павана, Куранта и дубъл, 
Сарабанда и Жига. В първата сбирка се откриват и пиеси с 
алегорични програмни заглавия – явление, което ще се про-
следява и творчеството на големите представители на френ-
ския клавесинизъм. Д. Готие създава един изключително ра-
финиран и изразителен стил, чието писмо се отличава с бо-
гата и изящна орнаментация, с търсене на нови хармонични 
изразни средства и т.н. То е най-висш израз на типичния лют-
нев стил “Бризе” (brisee), който преминава и в клавесинната 
музика. Характеризира се с арпежиране с голяма ритмична 
и мелодична свобода на всички акорди, с орнаментално бо-
гатство – свързано донякъде и с крехкостта на звука на ин-
струмента.

 Този стил има значение не само от композиционна гледна 
точка, но и от фонична – отдалечавйки лютневото писмо от 
контрапункта, отвежда на втори план композиционните пох-
вати и вниманието се насочва към изразителността на зву-
ковия резултат, на сонорния ефект. Същата чувствителност 
към сонорните характеристики на инструмента преминава и 
в отношението към клавесинната музика и нейното изпъл-
нение, от което се изисква да бъде приятно и изразително. 
Още от тогава се демонстрира една особеност на френското 
музикално чувство, за което параметрите на звуковия облик 
на творбата могат да определят формата и съдържателната 
характеристика на едно произведение точно толкова, кол-
кото и прилагането на общоприетите композиционни схеми 
и похвати. И това е един от факторите, които съдействуват за 
значителното отстраняване на контрапунктичния стил (въз-
приеман до тогава като естествен и традиционен за клавиш-
ните инструменти) във френското клавесинно писмо.
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Много от протагонистите на френската клавесинна исто-
рия произхождат от фамилии, в които занаятът на музиканта 
се предава от поколение на поколение. Така и основателят на 
френската клавесинна школа Жак Шампион де Шамбониер 
(1601?-1672) е третият представител от една фамилия на 
музиканти, известна от още втората половина на ХVІ век. 
Първият от фамилията е Тома наречен Миту – кралски ор-
ганист, за когото се твърди, че е бил и отличен клавесинист. 
Бащата на Жак Шампион – Жак ІІ (1555-1638) също е органист 
на кралската капела, клавесинист на кралската камера и ли-
чен изпълнител на спинет за регентката Мария Медичи.

Виртуозното владеене на клавесина от Ж. Ш. Шамбониер 
и неговият изпълнителски стил стават емблематични за 
един идеален маниер на изпълнение. Той често е сравняван 
с другия най-голям изпълнител на епохата Луи Купрен (не-
гов ученик). За разликата между двата изпълнителски стила 
се говори в един документ от това време, чийто автор след 
като подчертава, че клавесинът е най-съвършеният между 
инструментите, описва стила на изпълнение на Шамбониер. 
Според него изпълнението на Шамбониер се отличава с пре-
цизно, но деликатно туше, с гъвкавост и мекота, с пластич-
ност във фразирането, с умело противопоставяне на бри-
лянтно (non legato) със свързано (legato) изпълнение, които 
взаимно се подчертават. Изтъква се умението му да обновя-
ва всяко изпълнение на пиесата със серия от орнаменти из-
обретени в момента.

Като противоположен, но не по-малко ценен се описва 
изпълнителският стил на Луи Купрен. Подчертава се, че той е 
превъзходен в композицията, че неговите изпълнения се ха-
рактеризират с една голяма завършеност, съчетана с богат-
ство на хармонията и на клавирната тъкан. Практически от 
една страна това описание обрисува по-скоро импровиза-
торското изкуство на Л. Купрен, а от друга очертава набеляз-
ването на двата основни изпълнителски стила съществува-
щи и до днес. Единият основан на внимателното, прецизно-
то, майсторското оформяне на всеки детайл от изпълнявано-
то произведение и другият, който се базира на един по-общ 
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поглед отгоре и без да пренебрегва детайла, разчита повече 
на въздействието на творбата като цяло – т. е. фресковият 
маниер на интерпретация.

Първата отпечатана във Франция (около 1670 г.) сбирка 
с произведения за клавесин, съдържа пиеси от Шамбониер 
и Никола Льобег. В творбите на Шамбониер френската кла-
весинна музика (не без влиянието на културата и вкуса на 
аристократичния салон) поема по един оригинален път в 
сравнение с останалите европейски страни, в които старите 
норми на полифонията още дълго ще определят клавирния 
език. Клавирното писмо става много по-свободно и от фор-
мите на танца, понякога напълно стилизирани, се извличат 
нови композиционни структури. Мелодиката е богато орна-
ментирана – в творчеството на Шамбониер за пръв път се 
открива графичният знак за групето – един от предпочита-
ните от френските композитори орнамент. В използването 
на сходни последования от танци в сюитите за лютня и за 
клавесин се чувства родствената връзка с лютневата музи-
ка. При Шамбониер танците са групирани най-често по три 
– Алеманда, Куранта и Сарабанда и са обединени на основа-
та на общата тоналност.

В творчеството на Луи Купрен (1626-1661) откриваме пи-
еси написани в лютневия жанр Tombeau (едно от значенията 
на думата е надгробен паметник). Това са своеобразни музи-
кални “in memoriam”, които по своята структура напомнят то-
катата. Той е и един от протагонистите на родения от ръцете 
на френските клавесинисти жанр на Prelude sans mesure (пре-
люд без размер) – сроден по структура с жанра томбо. В него 
нотацията е свободна от ритмични индикации – използват се 
целите нотни стойности, различно групирани, в някои слу-
чаи и вертикално. Понякога някои тонове са свързани с ли-
гатура за да се покаже по-голяма дълготрайност на звука и 
това са единствените ритмични индикации за изпълнителя. 
В някои от прелюдите на Луи Купрен, използвани като встъ-
пителни части към сюитите му, се редуват фрагменти с цели 
ноти и фрагменти с регулярни ритмични стойности. Този тип 
нотен запис само на най-общите контури на една импрови-
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зация е изключително достояние на френската инструмен-
тална култура (с някои редки изключения).

Традицията на Prelude sans mesure като встъпителна пиеса 
към клавирната сюита е продължена от Жан Анри д’Англебер 
(1628-1691). Отдава почит на паметта на своя учител Ж. Ш. де 
Шамбониер посвещавайки му една творба в жанра томбо. 
(Tombeau de M-r de Chambonniere) С неговото име трябва да се 
свърже раждането през 1689 г. на един нов жанр – клавирна-
та транскрипция на оперна музика. Преработените от него 
увертюри и шакони, извлечени от оперите на Люли, проник-
ват и в частните салони, стават достъпни за много по-широк 
кръг любители на музиката. Д’Англебер трансформира ори-
гинала съгласно логиката на инструмента, като фокусира и 
акцентира върху смисъла и емоцията на музиката и обработ-
ките не се отличават по-съдържателност и изразителност от 
авторските оригинали. С това той предопределя художест-
вените принципи, следвани от големите транскриптори на 
оперна музика през ХІХ век.

От първата публикация на Льобег и Шамбониер през 1670 
г. до първото издание на произведения от Франсоа Купрен 
френската клавирна сюита от танци изминава един дълъг 
път, в който окончателно се превръща от свързана с бита му-
зика в музика за слушане. Традиционното ядро Алеманда, 
Куранта, Сарабанда, Жига се обогатява с встъпителен пре-
люд и танци като менует, шакона, гавот, ригодон, рондо... 
чиито формални и ритмични схеми следват френския вкус. 
Полифонията идваща от Италия и Германия се запазва за 
фугите и ричеркарите. Във френската традиция на сюитния 
цикъл тя е сведена до алемандата, за която е характерно из-
ползването на имитационни похвати. Курантата се отличава 
с типично движение и вкус към асиметрична фраза, а жигата 
е предимно в италиански, а не в немски стил. Френската из-
обретателност и нетрадиционност се откроява и в констру-
ирането на шаконата – понякога се използва структурата на 
рондото, в която фразата-тема се варира в куплетите.

Във втората половина на ХVІІ век изкуството във Франция 
все повече се поставя в служба на социалния живот на ви-
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сшите класи и техните епигони, рафинирайки с елегантни 
форми ежедневие им. Според идеала на зародилия се стил 
Рококо изкуството трябва да съпровожда с елегантност и ле-
кота различните моменти от живота на обществото, превръ-
щайки се в негов изискан фон. Това е един декоративен стил, 
характеризиращ се с миниатюрност на формите, с изключи-
телно богата орнаментация, който се проявява в архитекту-
рата, в живопистта и скулптурата, в мебелировката, в тапи-
церията, в облеклото. Именно от формата на орнаментите в 
визуалните изкуства се поражда и названието на стила – от 
френската дума за раковина – rocaile.

Музиката и музикалните инструменти се превръщат в 
елементи на елегантния бит. Клавесинът и изпълняваната на 
него музика са част от изящно декорираните модерни ме-
бели в богатия аристократичен или буржоазен салон. В този 
смисъл за галантната музика на Рококо може да се говори 
като музика за мебелировка – израз, който ще употреби Ерик 
Сати за да характеризира функцията на една музика като 
звукова тапицерия в хаотичния живот на големите градове 
на ХХ век. И все пак френският ясен и рационален начин на 
мислене, развитието и следването на философските идеи на 
рационализма от втората половина на същия този ХVІІ век 
позволяват на композиторите от това време, опиращи се на 
основните принципи на този стил да заложат в своите кла-
вирни миниатюри много по-богат смисъл, да сътворят ярки 
и жизнени музикални образи.

Най-видният представител на стила Рококо е Франсоа 
Купрен Льо Гран (Великият) (1668-1733), органист в кралска-
та капела и маестро по клавесин и композиция на бургунд-
ския дук. От най-младите си години той е предпочитан като 
учител на аристкрацията, в чиито салони показва и виртуоз-
ното си изкуството на изключителен клавесинист.

 Творчеството на Фр. Купрен е адресирано към инстру-
менталната музика – ансамблова и солистична. Клавирните 
му произведения са посветени изключително на клавесина, 
независимо от факта, че Купрен е един от най-големите ор-
ганисти на Франция. Публикува четири книги с пиеси за кла-
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весин през 1713, 1717, 1722 и 1730 г. Те съдържат 27 сюити 
наречени Ордр (ordre – ред, поредица). Названието им под-
чертава свободната им структура – в тях не се следва една 
установена жанрова схема, численост или последовател-
ност на пиесите – всяка от поредиците представя различен 
брой произведения – от 4 до 22 пиеси. Отделните пиеси са 
по-развити, по крупни, отколкото пиесите на другите автори 
от ХVІІ век.

В първите публикувани сборници опората върху харак-
терните за сюитата танцови ритми е по-видна, най-вече в 
алемандите, но не всички негови ордр се откриват с този 
танц. В някои от циклите заглавната пиеса е във форма на 
рондо. В този жанр се забелязва и проява на принципа на 
контрастност вътре в самата форма, което е стъпка в подго-
товката на класическия стил.

Сюитите на Купрен не се отличават с органична връзка 
между частите, с изключение на тези, в които се проявява 
една нова тенденция – обединяване на основата на програ-
мен замисъл. Това са циклите “Карнавал на великите и древ-
ни менестрели”, “Младежки години” и “Френски безумства 
или Домино”. В “Домино” Купрен представя класически обра-
зи от комедия дел арте вдъхновени от изкуството на итали-
анските артисти в Париж. Цикълът представлява вариации 
върху тема на менует и всяка една от тях разкрива опре-
делен характер: “Свенливост”, Желание”, “Вярност” и др. Но 
протичането във времето на музикалния образ не може да 
се асоциира с разказването на една история – не съществува 
една тематична идея, която малко по-малко да се развива. 
Липсата на разказвателност, статичността, при която пов-
торенията потвърждават първоначалния образ, изразяват 
едно състояние, едно настроение, един ”афект” е отличител-
на черта на музиката от бароковата епоха.

 Многобройните музикалните портрети в творчеството 
на композитора са едни от най-ярките му открития. В пие-
си като Сестра Моника той постига персонализация образа, 
които публиката, според автора, разпознава под неговите 
пръсти. Появяват се даже портрети на национални типове: 
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Флорентинка, Испанка и др... Много произведения показват 
стремеж към психологическа характеристика на музикал-
ния образ, изразяват душевни състояния: разпаленост, сра-
межливост, преданост, кокетство. Някои от миниатюрите на 
Купрен отразяват света на движението и водата – Вълните, 
Изворите, Гондолите – тема толкова близка на френските им-
пресионисти, други като Мистериозната и Мхnxstrxndxsx ни 
отпращат към символизма във френското изкуство. Ключът 
към тяхната интерпретация също е символичен – авторът за-
явява, че заглавията съответстват на неговата идея, но е не-
мислимо тя да бъде обяснена.

 Но в повечето случаи Купрен търси средствата, с които 
да подпомогне откриването и реализирането на музикалния 
образ в творбите. Стремежът към визуализиране на музи-
калния образ при Купрен следва типичното чувство на фран-
цузина, който иска да има “око в ухото”. От това произлизат 
богатите анотации, разкриващи сцените инспирирани от ар-
тистите на комедия дел арте в сюитата “Домино”; въздейст-
ващите индикации с експресивен характер в началото на 
произведенията – gracieusement, tendrement, affectueusement, 
naivement и т.н. Израз на желанието да се дефинира възмож-
но най-точно съдържанието и смисъла на произведението 
е тяхното мултиплициране – majesteusement sans lenteur, mo-
derement et marqee и др. Изпълнителят се насочва и към типа 
артикулация – legerement изисква деликатно звукоизвлича-
не, pointee – остър енергичен точкуван щрих, което напомня 
за традицията пасажите изписани с равни нотни стойности 
да се изпълняват точкувано. А когато се предполага равно-
мерното им изпълнение се дава указание notes egales.

Търсенето на израза на различни душевни състояния и 
настроения поражда тънката, ювелирна изработка на детай-
ла в клавирната миниатюра на Купрен. От това произтича не 
само прецизното обозначаване на орнаментите, изключи-
телно важен детайл в писмото на композитора, но и изисква-
нето за точното им изпълнение, както са написани от автора 
без никакво изменение. Особен вид орнамент са и въведе-
ните от него suspension – закъсняване на мелодическия тон	



12�

Валентина Гюлева

и aspiration – по-ранно прекъсване на звука, което показва 
разбирането му за психологическото въздействие на дъха, 
на паузата, на тишината. В тях се проявява и изтънченият 
ритмичен усет на композитора изключително важен при оф-
ормянето на визуалния или психологическия образ в твор-
бите му.

В клавирната фактура на Купрен, както е характерно за 
френската клавесинна музика, се наблюдават предимно две 
партии – мелодическа линия и най-често двугласен съпро-
вод, който понякога създава един ефект на акустично мно-
гогласие. Удвояването на гласове и държаните тонове под-
помагат получаването на един деликатен ефект на легато. 
Звуковият облик на пиесите се ражда и от украшенията, ко-
ито подчертавайки значимостта на тона, имат и функцията 
да разширят ограниченото времетраене на звука, в някакъв 
смисъл да преодолеят и фиксираната динамика на чемба-
лото. Структурата на много от творбите разкрива звуковата 
фантазия и интуиция на Купрен, подсказва необходимостта 
от смяна на регистрите, за да се намерят нужните темброви 
характеристики на произведението. Но в съответствие с тра-
дициите и Купрен само в редки случаи индикира регистро-
вката. Все пак за пиесата Тик-ток-шок посочва, че трябва да 
се изпълнява на два мануала. Ако инструментът е с един ма-
нуал – да се използва ефектът от смяна на теситурата – басът 
да се свири октава по-ниско, а сопранът – октава по-високо.

Макар че творческият път на Купрен протича почти пара-
лелно с развитието на инструменталния концерт, и че може 
би е имал възможност да се запознае с достиженията на Д. 
Скарлати, той е почти невъзприемчив към въвеждането на 
елементи, които счита за чужди на инструмента – виртуоз-
ните похвати, идващи от експлозивната техника на Скарлати, 
характерните цигулкови пасажи, експериментирането с пох-
ватите на италианския инструментален концерт и т. н. Купрен 
сътворява своя истински чист френски клавесинен стил, 
съхранявайки корените на лютневия произход на френското 
клавесинно изкуство.



12�

Из историята на клавирното изкуство - френският клавесинизъм

Жан Филип Рамо (1683-1764) е един от най-удивителните 
представители на енциклопедическата личността на музи-
канта – композитор, изпълнител, теоретик и педагог, проя-
вявайки освен това една забележителна многостранна твор-
ческа активност във всяка една от тези области. Рамо е орга-
нист, клавирист, цигулар; пише клавирна, оперна, театрална 
музика.

Творчеството му за клавишни инструменти е фокусирано 
изключително върху клавесина. И той като Фр. Купрен – от-
личен органист, не пише почти нищо за орган. Издава три 
книги с клавесинни произведения – в 1706, 1724, 1728 годи-
на. Трите сборника съдържат пет сюити, от които всяка има 
различен брой пиеси. Ж. Ф. Рамо също обединява своите 
произведения в поредици, в които пиесите са съпоставени 
с индивидуална свобода без да следват определена схема. 
В тях той постепенно се отдалечава от танцовия първообраз 
на сюитния цикъл. В първата, ранна сюита танцовите пие-
си преобладават, но сред десетте части на третата има само 
един танц. Рамо използва наред с традиционните танцови 
форми и танци с народен произход – Мюзет и Тамбурин – 
стилизирани с изключителен вкус. Пиесите са свързани със 
свободни асоциации на идеи и музикални картини, понякога 
отразяващи един “селски колорит” – Кокошката, Селянка, по-
някога – една театрална програмност – Селско рондо, Вихри, 
Циклопи. Музикалният му портретизъм представя изящни 
женски образи – Игривата, Радостната.

В произведенията му се отразяват и широкият кръгозор 
на учен, и многостранният изпълнителски опит, и творческа-
та му дейност в такъв демократичен жанр като панаирния 
театър. И в клавирното му творчество преминава музика, 
сътворена за театъра – Тамбурин, Селянка. По-късно кла-
вирна музика ще се интегрира в оперните му произведения 
– Беседата на музите, Нежни жалби, Солонските простаци и 
др. Научните интереси на Рамо намират директен израз в 
названието на пиесата Енхармонична, която показва търсе-
не на експресивните и колористичните възможности на хар-
моничните средства и е изразителна художествена творба, 
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а не суха демонстрация на теоретични принципи. Израз на 
рационалистичното мислене на Рамо е отказът му от ключо-
вете “До” (широко използвани от Купрен) и използването на 
съвременната нотация в клавирните му текстове.

В някои свои черти музиката на Рамо е много близка до 
тази на Купрен. В много от пиесите им се чувства стилисти-
ческо сходство. Естествено е по-младият Рамо да е повлиян 
в някаква степен от музиката на по-възрастния си съвремен-
ник. От друга страна съвсем не може да се изключи и обра-
тната връзка. Но в сравнение с творчеството на Купрен му-
зиката на Рамо показва едно отдалечаване от естетиката на 
стила Рококо. Това преди всичко се изразява в откриване-
то на една нова тематика излизаща извън рамките на ари-
стократичния салон. Най-ярките заглавия показващи една 
нова тематика са “Солонските простаци”, “Циганка”, “Диваци”, 
“Селянка” и др.

С произведенията отразяващи тематика отдалечаваща се 
от стила Рококо са свързани и съществени открития в облас-
тта на клавирното писмо и клавирната техника. В грубоватия 
селски танц на Солонските простаци се открива необичайно 
за епохата широко разположение на фигурациите в лявата 
ръка. Нови и непривични, но отговарящи на темперамент-
ния образ са фигурациите във вид на разложени арпежи в 
Циганка. Забележителна е фактурата на пиесата “Вихри”, в 
която разпределеният между двете ръце арпежиран пасаж 
обхваща диапазон от няколко октави. В редица пиеси Рамо 
акцентира върху виртуозността. Демонстрация на търсения-
та му в тази насока е и пиесата “Трите ръце” разкриваща една 
фактура богата с кръстосване на ръцете. Показва търсене 
на живо активно движение, предпочитание към подвижни 
и бързи темпа. Едно от най-виртуозните произведения ха-
рактеризиращо се с свръхбързи пасажи и смени на ръцете е 
“Циклопи” – от сбирката от 1724 г.

В клавесинната музика на Рамо се вижда и редуцирането 
на орнаменталната украса на мелодическата линия – тя е по-
малко капризна, в много случаи по-близка до народните пе-
сенни източници. И стандартните за сюитата пиеси с танцов 
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характер носят едно друго излъчване. Рамо променя струк-
турната им схема – жигата в ми минор има форма на рондо. 
Жанрово-танцувалните черти в нея отстъпват на втори план 
– забелязва се стремеж към една напевност с мелодически 
ходове предвещаващи стила на представителите на санти-
ментализма от средата на ХVІІІ столетие. Съпроводът от своя 
страна напомня албертиевите баси, които ще бъдат една от 
характеристиките на класическото клавирно писмо.

В края на ХVІІ и първата половина на ХVІІІ столетие пара-
лелно с големите Купрен и Рамо във Франция работят и ре-
дица други автори на клавесинна музика, в чието творчест-
во се набелязват някои нови моменти в търсенето на форми, 
обновяващи традиционните за френското клавесинно изку-
ство жанрове. В сюитите за клавесин, публикувани още през 
1705 г. от Гаспар льо Ру (1660-1707) откриваме един от пър-
вите опити да се експериментира в областта на новия жанр 
- италианския инструментален концерт - предвижда се една 
втора партия ад либитум - темата се свири от първия клаве-
син, а отговорът от втория.

Шарл Франсоа Дийопар (1670-1740) осигурява възмож-
ността сюитите му да бъдат изпълнявани като инструмента-
лен концерт, прибавяйки към клавесинната партия цигул-
ка и флейта, изпълняващи мелодичните гласове и виола да 
гамба, която подсилва баса. Това разширява звуковите хори-
зонти на клавесина и подсказва стремежа да се усвои жан-
ра на концерта в италиански стил. Тези явления предхождат 
опита на Рамо да приложи принципите на инструменталния 
концерт в последната си сбирка от 1741 г. И въпреки, че са 
показател за възприемчивостта на Рамо към тенденциите 
в клавирната музика от новото столетие Pieces de clavecin 
en concerts остават по своята същност ансамблови сюити за 
клавесинно трио.

В първата половина на ХVІІІ век, в творчеството на голе-
мите майстори Фр. Купрен и Ж. Ф. Рамо френската клаве-
синната музика е достигнала своя апогей. Нейният основен 
жанр остава сюитата. Музикалните образи и стилът запазват 
в значителна степен връзката си със стила Рококо - френска-
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та разновидност на Барока, но в същото време се набелязват, 
както в областта на формата, така и в областта на клавирни-
те изразни средства много от бъдещите характеристики на 
зараждащият се нов класически стил.
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ИНСтРумЕНтАлНАтА тЕхНИкА НА РумЕН 
СИРАков

доц. д-р Костадин Бураджиев

Инструменталното изпълнителско изкуство е измежду 
онези явления във фолклора, които се отличават с относи-
телно ускорено темпо на промяна – не само сред различните 
поколения музиканти, но и в рамките на един живот. Наред 
с придържането към традицията, инструменталистите, в раз-
лична степен, имат усет за обновяване в музиката, склонни 
са да проявяват творчество, като развиват импровизацион-
но-вариационен стил на изпълнение. Това се констатира в 
повечето конкретни регионални проучвания на инструмен-
талната музика от различни краища на страната1. 

В годините след 1935 г., при създаване на инструментални 
групи от български народни инструменти към Радио София 
(Бистришката четворка, Тракийската тройка, Угърчинската 
група и др.), тамбурата заема важно място в съставите като 
акомпаниращ и по-малко като солиращ инструмент, без да 
се използват напълно неговите тонови и технически въз-
можности. Едва при създа-ването на оркестъра от български 
народни инструменти тамбурата, в съвременния си вид, зае-
ма своето определено място. 

Първите изявени традиционни свирачи на тамбура, из-
ползвайки пълните мелодически, хармонически и техниче-
ски възможности на инструмента, оформят характерен из-
пълнителски маниер чрез различни сръчности и похва-ти. 
Създаването му е обусловено от две неща:

а) техническите дадености на инструмента (в това число 
нововъведения, промени и т. н.), които са обективно условие 
за създаване на определени похва-ти за свирене; 

�	 Кауфман, Димитрина	–	Развитието	на	инструменталната	народна	музика	в	един	район	
на	България	през	последните	�00	години,	Фолклор	и	история,	стр.	�04-��2,	София,	�982	г.	
Льондев, Петър	–	Неравномерна	пулсация	на	отделните	структурни	елементи	във	формо-
образуващите	процеси	на	тракийската	народна	инструментална	музика,	Фолклор	и	исто-
рия,	София,	�982	г.	Манолов, Илия –	Традиционната	инструментална	музика	в	Югозападна	
България,	София,	�987	г.
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 б) личността на изпълнителя: 
• художествен вкус, усет, креативност, иновация;
• пренасяне на опит, взаимстван от други инструменти;2 
• запазване на традиционното свирене на старите изпъл-

нители и внасяне на новости от техните наследници.3 
По-голямата възможност за личностна изява на изпъл-

нителите поддържа у тях стремеж към собственото им усъ-
вършенстване и това се превръща в съществен фактор за 
надпревара в постигането на “подобрения” във фолклорна-
та музика. По такъв начин традиционните музикални обра-
зци се променят, обновяват се, преминават в друго качест-
во4. В частност тези процеси са спомогнали за развитието на 
тамбурджийското свирене и са довели до възникването на 
т. нар. “шопски” тамбурджийски стил, чийто родоначалник е 
известният инструменталист Румен Сираков5. Понастоящем 
тази тенденция е твърде изявена и допринася за техническо-

2	 Голяма	част	от	похватите	и	орнаментите	са	дело	на	самите	изпълнители,	други	–	прив-
несени	от	други	инструменти,	тъй	като	някои	от	инструменталистите	преди	да	свирят	на	
тамбура	 са	 свирили	 на	 други	 инструменти	 (напр.	 на	 мандолина	 -	 Осман	 Демов,	 Стефан	
Бурилов,	Михаил	Йорданов	–	откъдето	са	овладяли	ситното	тремоло;	на	акордеон	–	Сашо	
Касиянов,	Димитър	Колев,	от	акордеона	Р.	Сираков	взаимства	начина	на	изпълнение	на	
морденти),	 трети,	като	Вл.	Владимиров,	съзнателно	са	избягвали	изпълнението	на	орна-
ментите	по	стандартния	начин	и	са	търсили	други	похвати	за	изпълнението	им.

�	 прави	впечатление,	че	традиционното	тамбурджийско	свирене	е	запазено	в	общности,	
които	живеят	изолирано.	Имам	предвид	българо-мохамеданите,	при	които	традиционно-
то	свирене	още	се	практикува.	Новости	в	инструменталната	практика	при	тях	все	пак	се	
забелязват	и	то	при	младите	изпълнители,	завършили	средни	и	висши	музикални	учебни	
заведения.	Свирейки	традиционните	за	селището	мелодии,	изпълнителите	ги	обогатяват	
с	 повече	 орнаментика,	 използват	 научени	 в	 учебния	 процес	 различни	 нетрадиционни	
за	тях	похвати.	Пример	за	това	са:	Костадин	Мехомийски	от	гр.	Банско,	завършил	СМУ	гр.	
Котел;	Мустафа	Бинджев	–	носител	на	най-старите	инструментални	пластове	и	неговия	син	
–	Борян	Бинджев,	завършил	СМУ	с.	Широка	лъка,	наследил	от	баща	голяма	част	от	традици-
онния	репертоар,	но	вече	го	обогатява	и	с	по-съвременни	инструментални	похвати

4	 Рашкова, Наталия	 –	 Динамика	 на	 инструменталното	 музикално	 изпълнителство,	
Български	фолклор,	кн.�,	стр.	66,	�99�	г.	

�	 Братанова, Радка	 –	 Съвременно	 битуване	 на	 народните	 музикални	 инструменти,	
Български	фолклор,	кн.	�-2,	стр.	92,	�996	г.	В	анотацията	към	авторския	CD	на	Румен	Сираков,	
проф. Манол Тодоров	пише:	“Румен	Сираков	налага	свой	изпълнителски	стил	на	тамбура,	
който	всъщност	очертава	инструменталната	школа,	наложена	в	цяла	България	от	неговата	
40-годишна	дейност.	...	Неоспорим	е	приносът	му	в	българската	художествена	култура	като	
изпълнител	и	основател	на	българската	тамбурашка	школа.”	
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то усъвършенстване на музиката за тамбура. Всъщност става 
въпрос за нещо много важно. Приносът на Румен Сираков за 
развитието на тамбурджийското свирене може да се обобщи 
в няколко основни момента, а именно, че той установява 
промени по отношение на: 

а) постановката на дясната ръка - всички стари изпъл-
нители не полагат дясната ръка върху деката (резонаторната 
дъска) на тамбурата, като с лакътя на дясната ръка придър-
жат леко корпуса на инструмента. Тази постановка е запазе-
на при всички свирачи от Пиринския край и има съществено 
значение за начина им на свирене. Движението на перото е с 
широка амплитуда на китката заедно с предмишницата6. 

Дясната ръка на Румен Сираков е полегнала върху струн-
ника, меката част на дланта леко се допира до “магаренце-
то” на тамбурата, а движението на перото е само от китка. С 
тази постановка на ръката се обучават голяма част от млади-
те изпълнители в музикалните школи и средните музикални 
училища.

б) хвата на перото с дясната ръка - всички стари из-
пълнители и представителите на пиринския стил на свирене 
държат перото с палеца и показалеца на дясната ръка, като 
само в определени моменти използват безименния пръст за 
опора.

Румен Сираков и тамбурджиите от неговата школа дър-
жат перото се с три пръста: палеца, показалеца и средния 
пръст7.

6	 “Общо	взето	силата	на	тамбурджиите	тук	(в	Пиринско)	е	в	дясната	ръка.	Защото	техни-
ката	на	лявата	ръка	се	постига	лесно,	докато	тази	техника	на	дясната	ръка	се	постига	много	
по-трудно.	Традиционното	свирене	на	тамбура	е	�00%	бурдон.	При	пиринската	тамбура	
китката	на	дясната	ръка	е	много	свободна,	при	всички	видове	изпълнения	ръката	е	мно-
го	свободна.	Старите	тамбурджии	свирят	на	всички	струни	и	даже	много	от	тях	свирят	с	
меко	перце,	даже	с	черешова	кора,	просто	самия	тон	е	по-мек,	по-звънлив.	Аз	съм	свирил	
всякакъв	тип	–	и	с	прилепнала	ръка,	но	ми	е	най-удобно	китката	да	ми	е	свободна”	(Петьо	
Кръстев).	

7	 В	анотацията	към	авторския	CD	на	Румен	Сираков,	проф.	Манол	Тодоров	пише:	“Перото	
е	квадратно	и	се	държи	с	трите	пръста	на	дясната	ръка	–	палец,	показалец	и	среден	пръст,	
от	който	идва	омекотяване	на	удара,	т.	е.	на	тона.	Така	под	перото	му	блика	топлота	и	темпе-
раментност,	красота	и	естетическа	наслада.”	Този	хват	на	перото	е	описан	в	началните	шко-
ли	по	тамбура	на	Т.	Прашанов	и	на	К.	Стефанов	и	Ал.	Кокарешков.	По	този	начин	се	обучават	



13�

доц. д-р Костадин Бураджиев

в) 4-тият пръст на лявата ръка – всички стари музи-
канти (с много малки изключения) не използват този пръст.8

Румен Сираков от малък включва умело употребата на 4-
тия пръст. С това се обяснява голямата свобода на свирене и 
изпълнението на технически сложни пасажи в пиесите му.9 

г) спецификата на движение на перото:
При свирене Р. Сираков движи перото подчертавайки три-

временните групи в неравноделните размери, а в 2/4 раз-
дробява всяка четвъртина на триола, а всяка триола започва 
с движение на перото надолу10.

При всички изпълнители от Пиринския край движението 
на перото е само надолу и нагоре и не свирят в триолови 
групи. 

учениците	в	начални	школи	и	в	средните	музикални	училища	в	Котел	и	с.	Широка	лъка,	а	
Румен	Сираков	споделя:	“Аз	така	го	държа	и	така	уча	моите	ученици	–	все	едно	се	кръстиш	
–	така	се	държи	перото,	с	три	пръста”.	“Аз	не	съм	го	видял,	аз	така	си	го	намерих,	ето	дър-
жа	го	с	трите	пръста	и	това	ми	позволява	по-силен	звук.	Имаше	моменти,	когато	свирих	с	
два	пръста.	Тук	на	перото	си	правя	една	дупка	да	не	ми	се	изплъзва	по	време	на	свирене”	
(Валери	Димчев).	

8	 В	изследването	си	“Тамбурите	в	Разложко”,	Ив.	Качулев	пише	на	стр.	���	“При	четирис-
трунната	тамбура	мелодията	се	изнася	с	четирите пръста	на	лявата	ръка,	без	палеца,	върху	
двете	долни	струни,	а	останалите	две	са	исови”.	При	изследванията	си	върху	тамбурджий-
ското	свирене	в	Гоцеделчевско,	Петьо	Кръстев	е	наблюдавал	стари	непрофесионални	из-
пълнители	на	тамбура	като	Мустафа	Бинджев	и	Ахмед	Бюлюкбашиев	от	с.	Рибново	и	Ахмед	
Караамедов	от	с.	Брезница.	За	това	той	споделя:	“При	най-старите	тамбурджии	аз	съм	видял	
да	се	свири	само	с	тия	два	пръста	(показалеца	и	средния	пръст)	и	при	самото	премества-
не	с	тия	два	пръста	се	получават	едни	такива	легати	пускания	на	празната	струна,	много	
характерно	за	техното	свирене	 ...	 ...	при	тия	тамбури	грифа	е	много	малък,	тук	са	такива,	
скорострелни,	и	понякога	самите	тамбурджии	решават,	че	по-удобно	им	е	да	свирят	само	с	
трите	пръста,	въпреки	че	четвъртия	пръст	работи,	но	не	пълноценно”.	

9	 Румен	Сираков	споделя:	“Лявата	ми	ръка	е	като	при	цигулката.	Почти	веднага	започнах	
да	използвам	четвърти	пръст.	Понякога	и	с	него	правя	орнамент.	Бях	чул	една	мелодийка	
от	един	китарист	и	оттам	пък	веднага	ръката	ми	се	нареди	и	свирих	с	четвъртия	пръст.	Той	
свиреше	с	два	пръста,	а	аз	изведнъж	си	намърдах	и	четирите”.
	“Лявата	ръка	използва	цигулкова	постановка	на	грифа,	а	дясната	–	държането	и	движе-
нието	на	перото	(плектрон),	което	се	извършва	ритмично	в	триоли,	а	не	на	две,	както	е	
обикновено.”(проф.	Манол	Тодоров)	

�0	 “Лявата	ръка	използва	цигулкова	постановка	на	грифа,	а	дясната	–	държането	и	дви-
жението	на	перото	(плектрон),	което	се	извършва	ритмично	в	триоли,	а	не	на	две,	както	е	
обикновено.”(проф.	Манол	Тодоров)	
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Когато свири на тамбура Румен Сираков използва голям 
набор от похвати и орнаменти, много често в сложни ком-
бинации помежду си. Тук ще разгледам подробно голяма 
част от изпълнителските похвати и орнаменти, използвани 
от майстора.

Подлагане – този похват е характерен за всички народни 
инструменти. Наблюдава се при свирене на гъдулка, гайда, 
кавал, свирка и др. Това е прийом, който е добил популяр-
ност в средите на свирачите. Наименованието на похвата 
– “подлагане” - дава представа за ролята, която му отрежда 
свирачът – използването на тона като стабилизатор на лада. 

Подлагането е най-старият и характерен похват при 
свиренето на тамбура, особено често използван от старите 
майстори-тамбурджии. Изпълнителите “подлагат” на сво-
боднoзвучащата първа струна (има случаи и на подлагане 
на II-ра, III-та или на IV-та струни). При тамбурата това “под-
лагане” е на интервал ч.4, ч.5 или октава под тониката, но 
изпъква особено при строя с един бурдонен тон, при който 
първата струна отстои на интервал ч.4 по-високо от втората. 
Причините за “подлагането” с първа свободнозвучаща стру-
на могат да бъдат различни. Цели се:

•	постигане на звуков ефект и насищане на мелодията; 
•	създаване на ритмичен пласт; 
•	създаване на ритмизиран втори бурдонен тон;
•	техническо удобство при преместване на лява ръка в 

по-висока или в по-ниска позиция и т.н.
Независимо от причините за използване на свободнозву-

чаща струна: за удобство при смяна на позицията на ръката 
или чисто фоничен ефект, този похват е много характерен и 
често използван. Следващите примери илюстрират подлага-
не на I-ва и II-ра струна.

Из “Цонино хоро” 
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Из “Земенска ръченица” 

Горните примери дават представа за похвата подлагане 
на I-ва и II-ра струна. Много рядко подлагане от показания 
вид се изпълнява и на III-та и IV-та струна. 

Из “Празнично хоро”

В последно време младите тамбурджии използват този 
похват изпълнявайки го през струна. По този начин избягват 
звънтенето на свободнозвучащата струна, а получения тон е 
по-мек, но в някои отношения и по-глух.

Захлупване (заглушаване) – прекъсване на звученето на 
струната, чрез леко докосване на струната, обикновено с 3-
ти или 4-ти пръст, като в този момент прозвучава обертон от 
останалите свободнозвучащи струни. Получава се характер-
но “звънтене”. Този нов за тамбурата похват е взаимстван от 
инструменталната практика на гъдулката и кавала11 и по-точ-
но от тракийския инструментален стил, но се среща и при 
свиренето на китара12. Някои народни свирачи го окачест-
вяват като “хълцане”, “клепане”, “клепчене”.13 

Мястото на захлупването се отбелязва с нота, чиято гла-
вичка е във формата на (x) на мястото на тона, който захлуп-
ваме (заглушаваме). 
��	 “...	аз	съм	се	учил	от	гъдулката,	от	кавала	–	“хлопките”,	захлупването”	(Румен	Сираков).

�2	 При	заглушаване	лявата	ръка	трябва	равномерно	и	много	ритмично	само	да	тушира	
трептенето	на	струните	без	да	се	отделя	от	тях.;	Панайотов, П.	–	Методика	на	обучението	
по	китара,	стр.	77,	София,	�99�	г.

��	 В	анотацията	към	авторския	CD	на	Румен	Сираков	(GD	278	–	Gega	new)	проф.	Манол	
Тодоров	пише:	“...	Освен	това	Румен	Сираков	използва	много	прийоми	от	традиционните	
народни	инструменти:	кавал	(“сечене”,	“клепане”,	“клепчене”	)...	“	и	т.	н.	



13�

Инструменталната техника на Румен Сираков

Из “Кюстендилско хоро”

Из “Брезнишка ръченица”

Прехвърляне – този похват се използва при свирене на 
всички струнни инструменти (класически и народни). При 
тамбурата се изразява в подмяна на пръстите в едно между-
прагово пространство без отслабване на пръстовия натиск. 
Това е често използван похват в инструменталната практи-
ка на Румен Сираков, който е взаимствал похвата от инстру-
менталната практика на гъдуларите14. Той прилага този нов 
за тамбурджийската практика похват, когато има последова-
ние от два еднакви тона и изпълнението му става само със 
замяна на 1-ви с 2-ри пръст в рамките на едно междупраго-
во пространство. Румен Сираков също така често използва 
похвата, заради звученето му наподобяващо орнамента пре-
сечен мордент. Този вид прехвърляне се отбелязва със знака 

, което означава, че изпълнението на прехвърлянето за-
почва с 1-ви пръст заменен при повторението на тона с 2-ри 
пръст. 

Из “Ихтиманско хоро” 

Из “Криво хоро” 

�4	 	пак	там	...	“от	гъдулка	–	смяна	на	един	пръст	с	друг	и	др.”;	“Друг	характерен	ход,	кой-
то	изпозвам	е	хиатуса	с	прехвърляне	на	пръстите,	получавам	звучене	на	мордент”	(Румен	
Сираков).
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В някои случаи, при промяна позицията на ръката също 
се използва прехвърляне. Тези случаи на използване на пох-
вата се отбелязват със знака , а апликатурата задължител-
но се изписва. 

Този технически похват има голямо приложение в из-
пълнителската практика. Поради неговата специфика той е 
предпочитан в бързи пасажи. От друга страна, произведен 
на силно метрично време, похватът подчертава ритмиче-
ския рисунък на мелодията и придава по-голяма отчетли-
вост на звученето.

Плъзгане – това е похват прилаган при струнните инстру-
менти. Среща се и при близки до тамбурата народни инстру-
менти – уд и бузуки. 

Плъзгането е сравнително нов похват при свирене на 
тамбура и е взаимстван от гъдуларската практика. Неговата 
употреба се наблюдава освен при струнните народни ин-
струменти, така и при класическите инструменти (цигулка, 
китара). Този похват може да се оприличи на портаменто. 
Означава се със малка стрелка ( ), изписана над нотата, от 
която започва похвата.

При изпълнението на този похват някой от пръстите, при 
определени нотни последования, се плъзга и натиска съ-
седното горно или долно междупрагово пространство без 
отслабване на пръстовият натиск, преди прозвучаването 
на следващия тон от мелодичното последование. Използва 
се, когато има възходящо или низходящо движение в ме-
лодията или преходи от I-ва към II-ра струна, респ. II-ра към 
III-та струна и т.н. Този похват се прилага много често в из-
пълненията на Румен Сираков, а в подражание и от всички 
изпълнители на тамбура. С него се изпълняват и различни 
орнаменти, напр. мордент (къс трилер), пресечен мордент, 
нахшлаг, форшлаг.
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Из “Празнична ръченица”

Из “Пайдушко хоро”

Двоен гриф – инструментален похват, познат от други ин-
струменти. Касае се за изпълнение на двуглас. При тамбура-
та се характеризира с изпълнението на два тона с един удар 
на перото (винаги п), при преминаване най-често на мелоди-
ята от една струна на съседната и (от I-ва на II-ра; от II-ра на 
III-та). Двоен гриф се изпълнява най-често с 2-ри и 3-ти пръ-
сти. Отбелязва се с малка нота изписана над нотата, с която 
заедно ще прозвучи отстоящия на г. 2, м. 3 или г. 3 тон. 

Из “Пайдушко хоро” 

Из “Мегданско хоро”

Този нов за тамбурджийската инструментална практика 
похват е много характерен за изпълнителския маниер на 
Румен Сираков. Под негово влияние много тамбурджии от 
младото поколение прилагат двоен гриф, когато свирят. 

Проявление на двоен гриф се наблюдава и при премина-
ване от II-ра към I-ва струна. Тогава заедно с II-рата струна 
звучи и свободнозвучащата I-ва струна. Отбелязва се с малка 
нота изписана под нотата, с която прозвучава свободнозву-
чащата I-ва струна.
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Из “Граовска ръченица”

Из “Криво хоро” 

Чукане – изпълнение на тон от мелодично последова-
ние във възходяща посока без участието (удар) на перото. 
Чукането по струната е рязко, след което пръстът се задър-
жа (заковава) за момент на грифа, според стойността на 
изпълняваната нота. Звукът е по-слаб, глух, но по-нежен. 
Изпълнява се с 2-ри, 3-ти или 4-ти пръст на интервал от м. 2 
до г. 6 в зависимост от мелодията. Отбелязва се със знака  
поставен над нотата.

Из “Брезнишка ръченица”

Най-разпространени в българската народна музика са 
трилероподобните украшения, чрез които най-естествено се 
украсява даден тон от мелодията. От друга страна, от техни-
ческа гледна точка, са и най-лесно изпълними. Много често 
самобитните трилероподобни орнаменти не само украсяват, 
но и изграждат мелодическата линия. 

Най-старият и най-често използван орнамент за украсява-
не на дълги нотни стойности или при повторението на един 
и същи тон при свирене на тамбура е пралтрилерът. В поч-
ти всички случаи при изпълнението му съседният горен тон 
отстои на полутон от основния. Този начин на изпълнение 
е характерен за инструменталната практика на народните 
свирачи, а при тамбурата най-естествено е да се използва 
съседното горно междупрагово пространство, отстоящо на 
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половин тон от орнаментирания. По тази причина върху зна-
ка за пралтрилер не се поставя знак за алтерация.

Из “Блатешничка копаница”

Из “Кюстендилско хоро”

Друг много характерен орнамент в изпълнителския мани-
ер на Румен Сираков и при свирене на мелодии от шопския 
край на тамбура е пресечен мордент. Изпълнението му е 
възможно и с 2-ри и 3-ти пръст, а при много добри свирачи и 
с 3-ти и 4-ти пръсти.

Из “Кюстендилско хоро”

Из “Радомирско хоро”

Нахшлаг - сравнително рядко употребяван от тамбурджи-
ите орнамент. Употребата му може да се забележи най-вече 
в изпълнителския маниер на Румен Сираков и някои негови 
възпитаници. 

Из “Радомирско хоро”
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Из “Цонино хоро”

Из “Гълъбовска копаница”

Нахшлагът може да бъде изпълнен и чрез похвата плъзга-
не и се означава със знака за плъзгане .
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“По ПЪтя” НА ЕДНА учЕБНА ДЕЙНоСт

ас. Милена Богданова

Погледът назад е винаги ползотворен, защото с историята 
на дадено явление, дейност, се пояснява кога, къде, как е до-
шло за да заявим “къде сме ние”. 

Явлението, към което свеждам тези разсъждения и пред-
ставям в следващото изложение е учебната дейност сол-
фежиране с акомпанимент. Интересът ми към тази дей-
ност е породен от личната ми педагогическа практика. 
Установени трудности при възпитаването на музикалния 
слух у обучаваните поставиха въпроси и ми дават основание 
за едно задълбочено изследване на тази дейност. За да се 
създаде добре развита система за педагогическо въздейст-
вие е необходимо да се познават, анализират и обобщават 
съществувалите учебни методи и подходи, затова насочих 
вниманието си към издирване и анализиране на дидактична 
литература съдържаща примери за солфежиране с акомпа-
нимент.

“Находка” за мен представляват два учебника по музика, 
създадени в началото на миналия век в България. В тях се 
открива съдържание, което касае дейността солфежиране с 
акомпанимент, в което попада заявения интерес.

Периодът, в който са издадени визираните учебници (1895 
г. единият и 1904 г. другият) е тежък за българския народ във 
всяко отношение. През дългите векове на робство, отсъст-
вието на политически опит и на традиции в областта на кул-
турата са “подводни камъни” за българското обществено и 
културно развитие. Основна роля за осъществяване на на-
предък в различните сфери имат идеите, зародили се през 
Възраждането. Областта с най-големи традиции от тогава е 
образованието, което в годините след Освобождението за-
почва да се развива с бързи темпове. През 1885 г. се реали-
зира и идеята от Възраждането - пеенето да се включи към 
задължителните учебни предмети в българското училище. В 
първата единна образователна програма за часове по музи-
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ка се определят между три и шест часа седмично през целия 
курс на обучение. Много от големите имена в българската 
музика след Освобождението работят като учители по музи-
ка. Базирайки се на собствения си опит всеки от тях провеж-
да обучение през призмата на индивидуалните си убеждения 
и разбирания. Освен в рамките на учебните часове, учите-
лите по музика развиват и широка извънучилищна дейност. 
Примерите за това са многобройни: през 1904 г. Александър 
Кръстев открива курс по пиано към трикласното девическо 
училище в гр. Лом1; през 1899 г. Стоян Бешков създава и ръ-
ководи четиригласен ученически хор към мъжката гимназия 
на гр. Варна2; през 1912 г. Коста Тодоров изнася първия пуб-
личен концерт на създадения от него ученически оркестър 
към мъжката гимназия в гр. Варна3; в девическото училище в 
гр. Габрово се създават курсове по мандолина, китара и ци-
гулка4, а около 1918 г. Александър Миладинов въвежда му-
зикалната диктовка като основна учебна дейност в часа по 
музика в девическата гимназия на гр. Варна5. Благодарение 
на огромната отдаденост на учителите по музика масовото 
музикално ограмотяване и образование се поставя на ста-
билна основа. Това от своя страна много скоро поставя на 
дневен ред въпроса за създаване и на професионално музи-
кално учебно заведение6. 

Като основна институция за осъществяване на масова 
дейност за музикално обучение се установява училището 
(школото). Това поражда нуждата от дидактична литература 
(учебници и пособия) и съответно педагози. От това произ-
тича интереса за учебното съдържание и методите за усво-

�	 Спасова	Р.	“Дейността	на	Александър	Кръстев	в	Лом”,	МХ,	�990/8бр

2	 Кукушев	К.	“Музикалното	възпитание	във	Варненското	българско	училище	през	втората	
полвина	на	�9	век”,	Българско	музикознание,	�994/�бр.

�	 Стаматов	К.	“�00	години	Коста	Тодоров”,	Българска	музика,	�986/8бр.

4	 Проданова	Ст.,	Проданова	К.,	“Из	музикалното	минало	на	Габрово”,	С.,	Музика,	�982

�	 Кукушев	К.	“Музикалното	възпитание	във	Варненското	българско	училище	през	втората	
полвина	на	�9	век”,	Българско	музикознание,	�994/�бр.	

6	 През	�9�2	г.	се	основава	Държавно	музикално	училище	в	гр.	София.	От	�9�8	г.	негов	ди-
ректор	е	Добри	Христов.
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яването му, което очертава полето на изследователския ин-
терес.

Музикалната грамотност се предлага с познания за за-
падноевропейската нотация. В учебното съдържание голям 
дял имат примери от класическата и от по-старо време му-
зикална литература, както и малко на брой примери от бъл-
гарския музикален фолклор. Силен акцент за придобиване 
на музикална грамотност се пада на нотната грамотност. На 
свой ред пък тя се придобива чрез пеене по ноти, т.е. чрез 
солфежиране. Казаното може да се проследи в следващия 
обзор на два от създадените и използвани по онова време 
учебници.

Автор на първия учебник е	 Карел	 Махан /1867-1923/ - 
чешки капелмайстор, композитор и музиковед. Музикално – 
просветителската му дейност е забележителна и заслужено 
името му остава в българската музикална история. Макар и 
върху оскъден народнопесенен материал Махан прави пър-
вите изводи и заключения за самобитността на българската 
народна музика7. Той е редактор на първия в България му-
зикален вестник, скоро преименуван в музикално списание 
“Кавал”, издаван в гр. Силистра от 1894 г.8 Под негово ръко-
водство се създава и развива хоровото дело в гр. Силистра. 
На практика той е един е от първите професионални музи-
канти у нас, който преподава опита си и обучава български 
музиканти.

Под заглавие “Учебникъ по музиката”, Карел 
Махан съставя пособие с широко предназначение – за 
 “

”. Годината на издаване е 1895 г., период, през който 
Карел Махан е учител в Държавното Педагогическо училище 
в гр. Лом. Заявената от автора цел е  “  

 

7	 Кръстев	В.	“Добри	Христов”,	НИ,	С,	�97�/стр.�7	

8	 Япова	Н.	“Музикалният	печат	в	България	от	Освобождението	до	�944	г.”,	Бълг.	муз.	хрони-
ки,	�998/�бр.
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…”. 
Учебното съдържание, структурирано в 36 глави е бо-

гато. Включен е материал по теория на музикалните еле-
менти, история на музиката, хармония и музикални форми. 
Разнообразието на материала ясно показва задачата, която 
авторът си е поставил – чрез общо музикално ограмотяване 
да се създадат и подготвят български педагогически кадри, 
които да поемат “щафетата” и да развиват музикалната култу-
ра в страната.

Интерес предизвика съдържанието на първите 24 гла-
ви. Авторът съобразно представя материал от съвременна-
та учебна дисциплина – “Теория на музикалните елементи”. 
Подминавам факти за достоверността на теоретичното из-
ложение за даден музикален елемент и начина на предста-
вянето му. Спирам внимание върху следващите подходи за 
усвояването и овладяването му чрез дейността солфежи-
ране. С малки изключения - автентични нар. песни, няколко 
примера с откъси от църковни песни - примерите за солфе-
жиране са с акомпанимент. Инструментът предложен за осъ-
ществяване на съпровода е цигулка. По онова време тради-
ционно този инструмент се използва в обучението по музи-
ка. От една страна защото повечето педагози са цигулари, а 
от друга защото пианото е почти недостъпен инструмент. За 
пример е това, че през 1882 г. в гр. София има само четири 
пиана (в двореца, във френското консулство и в две частни 
къщи).9 

Махан никъде не дава методически насоки или разясне-
ния за задачи, които си поставя с употребата на тези солфеж-
ни упражнения. Ясна е идеята му да ги предложи като илюс-
трация за приложение на изучавания теоретично музикален 
елемент. От тук нататък, анализирайки всеки от примерите 
може само да се предполагат останалите цели, които си е по-
ставял и се е стремял да постигне чрез тях.

9	 Горанова	П.,	“Клавирното	изкуство	в	България”,	С.,Вулкан-4,	�999/стр.28
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Първите 18 упражнения са насочени към развиването 
на нотно четивна техника. Примерите са кратки, записани 
на сол (виолинов) или фа (басов) нотни ключове. Чрез тези 
упражнения се овладява белоклавишния звукоред, като са 
“атакувани” най-вече линеарните секундови връзки меж-
ду тоновете. Ладотоналната изява на мелодията се поясня-
ва чрез съпровода. Така тези тонове не се осмислят слухово 
единствено и само в тоналност до мажор. Напротив, съпро-
водът дава възможност еднакви тонове или дори еднакви 
мелодични последования да се възприемат слухово в тяхна-
та различна тонална принадлежност. Без да са заявени чрез 
арматурни знаци мелодиите в съпровода оформят тонални 
ядра на родствени на до мажор тоналности. Така обучавани-
те, солфежирайки едни и същи тонови височини биват по-
ставяни в различна ладофункционална “атмосфера”. По този 
начин чрез кратки и елементарни примери те натрупват раз-
нообразни ладотонални представи. Непосредствено преди 
тези упражнения е записано: “

” 
Под понятието “солфират” се разбира да се солфежират със 
слоговите названия на тоновите височини. Предписанието 
да се вокализират дава основание да се допусне, че предло-
жените упражнения са запаметявани и са изпълнявани по-
средством някоя гласна в различни тоналности. Вероятно са 
използвани и за разпевни упражнения. В осъществяването 
на такова задание съпроводът изпълнява съществена роля, 
от една страна той подпомага развитието на ладов усет, от 
друга, чрез него се поддържа и постоянно се уточнява чис-
тота и точност на изпълнението в интонационно отношение.

В главата, озаглавена “Тактъ”, авторът запознава обуча-
ваните с понятията ритъм, метрум, размер, такт, алабреве. 
Отново следват примери за солфежиране с акомпанимент, 
в които са илюстрирани теоретично изложените по горе му-
зикални елементи. Разглеждайки и анализирайки тези при-
мери пак е видна съществената роля, която има съпроводът 
в тях. Акомпаниментът предава различната дву или тривре-
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менна пулсация, което дава възможност на учащите да се за-
познаят и да си създадат слухови представи за различните 
метруми. Отново чрез акомпанимента у учащите се изграж-
дат навици и умения за точно изпълнение на музикален текст 
по отношение на факторите с абсолютно и относително зна-
чение, които определят тоновата трайност. 

В следваща тема – “
” - авторът разяснява знаците за 

удължаване на нотните стойности. Приведените примери за 
солфежиране отново потвърждават констатацията за роля-
та на акомпанимента. Подобно на горе казаното и тук имен-
но чрез съпровода се постига яснота и коректност в изпъл-
нението на лигатирани, точкувани или поставени под знак 
фермата тонове. Акомпаниментът е изграден от ритмични 
фигури, които “пълнят” удължените с точка или лигатура нот-
ни стойности, очертават вътрешната пулсация, необходима 
за точното им изпълнение. 

В уроците поясняващи музикално изразните средства 
темпо и динамика Махан помества също солфежни упраж-
нения с акомпанимент. Съпроводът в тях дава възможност 
да се установи нужното темпо и динамика, да се подскаже 
вярното настроение. Предполагам, че чрез тези упражнения 
авторът се е стремил да създава и развива у тях музикално-
изпълнителски навици, да съдейства за емоционалното раз-
витие на обучаващите се, което е основна предпоставка за 
професионализъм при музикалните педагози. 

В главата “ ” с дне-
шен изказ – “Видове движения при двугласа” предложените 
упражнения за солфежиране с акомпанимент илюстрират 
различните видове движения чрез мелодиите между гласа 
и съпровода в цигулката. В този случай обучаваните нароч-
но се насочват към съзнателно вслушване на повече от един 
глас, което води до стимулиране на диференцирано възпри-
емане и би могло да се приеме за един начален етап във фор-
мирането на усет за многогласие. Друг повод, който подкре-
пя същото са примерите включени от Махан в главата пос-
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ветена на изучаването на отделните интервали. Изучаваният 
интервал е представен в две проекции – по хоризонтал (като 
мелодичен) и по вертикал (като хармоничен) чрез съпрово-
да. Това дава възможност интервалите да бъдат по-добре 
обяснени и “чути” относно тяхната фонична характеристика 
- дисонанс или консонанс. На други места посоченият интер-
вал отново с помощта на съпровода е представен като част 
от тризвучие или четиризвучие.

Любопитен е подходът относно редът на представяне на 
материала за запознаването на учащите се с различните то-
налности. Преди да бъдат дадени разяснения за различните 
тоналности в главата, изясняваща видовете полутонове са 
приведени примери за солфежиране с акомпанимент, в кои-
то мелодиите за солфежиране са “интерпретирани” в различ-
ни от до мажор тоналности. Между тоналността на акомпа-
нимента (заявена с арматурни знаци) и тази над него, пред-
видена за солфежиране има “разминаване” – всяка нотирана 
партия има своя арматура. Пет глави по нататък започват 
същинските обяснения за тоналностите, техните гами и ар-
матурни знаци. Разгледани са поотделно всички мажорни и 
минорни тоналности до 6 знака. След всяка тоналност има 
упражнение за солфежиране отново с акомпанимент, който 
оформя хармоничният образ на мелодията за солфежира-
не. Мелодиите са изградени от гамовидни движения, често 
срещани са секвентните построения по диатоничните сте-
пени на дадената тоналност. Мелодиите в съпровода “водят” 
до отклонения в субдоминантова, в доминантова и в други 
сродни тоналности на изучаваната. Тези упражнения не само 
подпомагат развитието на мелодичния слух. В случая те до-
принасят и за натрупване на ладофункционални музикално 
слухови представи.

Направеният преглед показва по какъв начин и как е по-
ставено началото в обучението на педагогическите кадри 
у нас, в частност по музика. В своя път световната музикал-
на педагогика преминава през много и различни методи за 
музикално ограмотяване и развитие на музикалния слух. В 
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България този многовековен процес се извършва в рамките 
само на един век. Предвид годината на издаване учебното 
пособие на Махан може да се разглежда като “първи стъпки” 
в развитието на педагогиката в България. 

Големи заслуги и водеща роля в усвояването и приспосо-
бяването на различни музикално-теоретични и учебно-ме-
тодични концепции в практиката на българското музикално 
образование има авторът на втория учебник в моето изложе-
ние - проф. Добри Христов (1875 – 1943). Той е един от най-
значителните композитори и теоретици в българската музи-
ка от първата четвърт на ХХ век. Неговото творчество – науч-
но и композиторско представлява важен етап в историята на 
нашата професионална музика и музикознание. Приносните 
моменти в трудовете на Д. Христов са от световен мащаб. 
Той доказва, че музикалното възпитание, започващо на мно-
готонална основа, изяснява по-добре въпросите за ладове-
те и за тоналностите. Методите му дават възможност още в 
началното обучение слухът да се опре на родния фолклор, 
на националните особености на българското композиторско 
творчество и да се съчетае с изучаването на световните му-
зикални ценности. Музикално-просветителската и педаго-
гическа дейност на Д. Христов го насочва към издаване на 
учебници по нотно пеене. 

“ ”, издаден през 1904 година е 
предназначен за “

”, за разлика от по горе разгледаният 
учебник, който е предназначен за подготовка на педагогиче-
ски кадри. В настоящия учебник, насочен към общообразо-
вателното училище, теоретичното съдържание е изложено с 
максимална краткост. По същество са предложени познания 
по теория на музикалните елементи и солфеж, като всеки 
музикален елемент е поднесен за овладяване посредством 
солфежни “средства”. Още от заглавието е видно, че пособи-
ето съдържа част от “моя” проблем. Нотно пеене или пеене 
по ноти, т.е солфежиране. Целият материал е разпределен в 
19 глави, от които първите девет са посветени на запозна-
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ването на учениците с основни понятия като звук и тон, то-
нова трайност и слогови названия на тоновите височини и 
техните писмени знаци - нотите, петолиние и нотен ключ. 
От 10 глава нататък учебният материал предвижда дейност-
та солфежиране. С изключение на автентичните народни 
песни и няколко двугласни канона солфежните примери са 
представени и предвидени за солфежиране с акомпанимент. 
Относно музикалното съдържание на представените упраж-
нения за солфежиране с акомпанимент определено може 
да се каже, че са насочени към овладяване на функционал-
ността устойчивост – неустойчивост в класическия мажор 
и минор. Започва се с усвояването на тоновете “до”, “ми” и 
“сол”, т.е. овладяват се устойчивите степени, фиксиращи то-
нико – доминантовата зависимост в тоналността. Паралелно 
с това в определени упражнения посредством акомпанира-
щата мелодия се подчертава и друго ладотонално значение 
на тоновете. Например в упражнение № 4, в рамките на само 
четири такта тонът “до” в мелодията за солфежиране е “оцве-
тен” чрез съпровода с тоническа, субдоминантова (мажорна 
и минорна), доминантова (към субдоминантата) функции и 
функция на двойна доминанта. Упражненията предвидени за 
овладяване на тона “сол” се използват и за запознаване със 
тривременния метрум и нотната стойност половина с точ-
ка. Тъй като учениците все още не са изучавали понятието 
размер, солфежната мелодия е нотирана без размер, такъв 
е отбелязан само в партията на съпровода. Интересен е при-
мер № 8 – в солфежната мелодия са използвани изучаваните 
до момента тонове “до” и “сол”. В началото чрез мелодията 
в акомпанимента е фиксирана тоналност до мажор (тонът 
“до” е представен като “участник” в тониката, а тонът “сол” 
като “член” и на тониката и на доминантата на тоналността). В 
края на упражнението “до” (отново чрез мелодията в съпро-
вода) е заявен като субдоминантов, след което доминантов, 
посредством което мелодията завършва в тоналност сол ма-
жор. По подобен начин в следващите уроци за овладяване 
на останалите тонове се представят различни от до мажор 
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тоналности. Мелодиите за солфежиране са изградени вър-
ху белоклавишна диатоника, а мелодиите в акомпанимента 
фиксират тоналното ядро на сол мажор (№ 29), ми минор (№ 
28), фа мажор (№ 30), ла минор (№ 25). Идеята да се оперира с 
еднакъв, общ за различните ладове и тоналности звукоред е 
авангардна и следва да се оцени по достойнство.

Единствените насоки от автора са солфежирането да 
се извършва посредством слоговите названия на нотите и 
акомпаниментът да се изпълнява от цигулка. Други методи-
чески предписания и съвети липсват. Видно е, че дейността 
солфежиране с акомпанимент се застъпва от самото начало 
на обучението с цел да “обслужва” първоначалните знания 
за нотна грамотност. 

След направеният отделен за двете учебни пособия пре-
глед следва да се направи обобщение, в което “се събират” 
еднакви идеи. 

•	Дейността	 солфежиране	 се	 въвежда	 в	 самото	 нача-
ло	на	обучението. 

•	С малки изключения материалът	 за	 солфежиране	 е	
представен	за	изпълнение	с	акомпанимент	от	цигулка.

•	Дейността	 първоначално	 е	 предназначена	 за	 раз-
витие	на	нотно	четивна	техника. Паралелно с това, обаче, 
прибавеният съпровод дава възможност да се стабилизира 
чистота в интонацията и да се създават умения за точно из-
пълнение на тоновите трайности.

•	Солфежирането	 с	 акомпанимент	 допринася	 за	 нат-
рупване	 на	 разнообразни	 музикално	 слухови	 предста-
ви, което неминуемо предполага успешно развитие на мело-
дичен и ладотонален усет.

•	Солфежирането	 с	 акомпанимент	 стимулира	 дифе-
ренцирано	възприемане и може да се посочи като начална 
форма на работа за развитие на усета за многогласие.
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•	Познанията	 за	 отделните	 музикални	 елементи	 се	
илюстрират	и	овладяват	чрез	солфежиране	с	акомпани-
мент.	

•	Солфежирането с акомпанимент дава възможност за 
взаимно допълване и преплитане между теоретична подго-
товка и практическо обучение.
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мЪЖкото ФолклоРНо ПЕЕНЕ в 
ПАзАРДЖИШко

Данка Цветкова

Съвремието, в което живеем е доста отдалечено от годи-
ните, когато българската народна музика е била в своя раз-
цвет. При все това, поради стечение на обстоятелства или 
поради причини от обществено-икономически характер, 
фолклорната музикална практика у нас продължава да жи-
вее и да се развива. Можем само да се радваме, че цялото 
богатство от фолклорни шедьоври е устояло на атаките на 
цивилизацията и въпреки настъпилите промени, все още 
живо присъства в живота на българина.

Българският народно-песенен изпълнителски стил е в 
тясна зависимост от народно-песнния стил и жанр, от жан-
ровите изпълнителски изисквания на народната ни песен. 
Между тях съществува органическо единство, взаимовлия-
ние и взаимна обусловеност. Начинът на пеене произлиза от 
естествената речева интонация, следователно наличието на 
различни говорни диалекти е причина и за голямото разно-
образие от певчески стилове.

Основни носителки на певческата традиция у нас са же-
ните, но това по никакъв начин не омаловажава ролята 
на мъжете в тези процеси. Разнообразието от мъжки пев-
чески стилове не отстъпва по колоритност на женското. 
Независимо от фолклорната област, красотата и богатство-
то на фолклорното изпълнителство са налице, без значение 
дали става дума за мъже или за жени. Колкото и богато да е 
разнообразието от женски певчески стилове във всяка една 
от фолклорните области, присъствието на мъжкото	 пеене 
допълва и придава завършен вид на фолклорно-изпълни-
телската палитра в тях. Мъжете певци носят своя специфи-
ка, свой индивидуален маниер и заемат достойно място във 
фолклорното изпънителство.

Мъжкият	стил	на	пеене	в	Пазарджишко	носи своя рядка 
индивидуалност, която смело можем да кажем, че няма ана-
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лог другаде в България. Някои биха приели подобно твърде-
ние за твърде смело, но разглеждайки в детайли отделните 
специфики, не е трудно да се направят подобни изводи.

Първото, което впечатлява е, че трудно	може	да	се	опре-
дели	като	пеене	в	темпериран	строй. Такова е усещането, 
при слуховото му възприятие - слушайки, тренираното ухо 
долавя интервали, които не се откриват на пианото. Това, да 
го наречем “четвърттоново” орнаментиране, проличава най-
ясно при възходящо движение в мелодията или при изпъл-
нение на групетоподобните орнаменти. Впечатлението, кое-
то добива слушателя е за едно своеобразно “кръжене” около 
тоновете, сякаш около тях се завихря въртеливо движение.

При тракийските певци например, всеки един тон от ор-
наменталните групи е отчетлив и ясен, с типичната твърда 
атака на звука, която допълнително придава още по-голям 
“хъс” на стила. Такова нещо при пазарджишкото мъжко пее-
не не се наблюдава – атаката на звука е мека, а орнаментал-
ните групи се изпълняват толкова легато, че в много от слу-
чаите е изключително трудно да се разчлени и дешифрира 
точно съответния орнамент.

На специалистите в областта на вокалното изкуство е из-
вестно, че различното устройство на ларинксовия апарат 
при мъже и жени определя различните регистри на певче-
ския глас и техния брой.

За народно-песенния	 стил	 на	 мъжете от този край е 
характерен гръдният регистър (въпреки че в Пиринско и 
Северна България някои от изявените мъже-певци ползват 
смесно звукообразуване). В Пазарджишкия край мъжете и 
жените певци използуват много умело т. нар. високи	и	ни-
ски	певчески	форманти, от които зависи яркостта, блясъка, 
както и лекотата на гласа. На тях се дължи звънливостта и 
пробивната сила на гласовете на местните народните певци.

Характерната висока	 позиция	 на	 ларинкса, освен че е 
причина за наличието на светли гласове, благоприятства и 
неговата подвижност, а това е друг типичен белег за пазар-
джишкия певчески стил. Подвижността и пъргавината на ла-
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ринкса способстват и изпълнението на сложната орнаменти-
ка в безмензурните песни.

Популярните певци от този край са неоспоримо доказа-
телство за твърдения от този род.

Предимно в безмензурните песни се изявява май-
сторлъка на всеки фолклорен певец – поради липсата на 
ограничения от някаква метрична пулсация, певецът е в 
стихията си да покаже своите технически и интерпрета-
ционни способности. Изключение не правят и певците в 
този регион – своеобразния им певчески стил впечатля-
ва преди всичко в безмензурните песни, където “тресене-
то” (типично за жените) е заменено от трилероподобни 
и групетоподобни орнаменти.

Структурата на мелодията, както и при песните с “тресе-
не”, представлява скеле от опорни тонове, около които се 
орнаментира. Както при тракийските певци, така и тук инди-
видуалността на певеца е много важен фактор. В зависимост 
от техническите му възможности, в безмензурната (било тра-
пезна или сватбарска) песен, той използва целия си арсенал 
от орнаментални запаси, за да представи мелодията по най-
впечатляващ и запомнящ се начин. Разбира се, всички орна-
менти в мелодичната линия са използвани с много есетети-
чески вкус и точна дозировка.

 Друго, което привлича вниманието, е постепенното обър-
зяване на орнаментите с приближаването на края на фраза-
та или на строфата.
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Разгледана в детайли, орнаменталната структура на без-
мензурните мъжки песни представлява поредица от разно-
видности на групети,	двойни	и	тройни	форшлази	и	прал-
трилери.

Наименованията на различните групи от орнаменти са ус-
ловни, тъй като за абсолютно съвпадение със същите в за-
падноевропейската музика е немислимо. По-скоро би могло 
да се каже, че има известни съвпадения в структурен план.

При този стил на пеене отделните тонове в орнаментите 
не са ясно разчленени и релефни. Изпълняват се до такава 
степен легато, че оставят усещането, сякаш певеца “плъзга” 
всеки един от тях, което неминуемо прави възпроизвежда-
нето му изключително трудно.

Преди години се чуваха твърдения, че това пеене е “лин-
гурско” (от циганите-лингури, обикалящи панаирите, пеейки 
с гъдулка в ръка). Може би това се дължи на специфичната 
темброва окраска с лек носов оттенък, която е присъща и за 
двата вида пеене, но това не ни дава основание да твърдим 
подобно нещо.

Разликите са съществени не само в структурен, но и в ме-
лодичен план :

-	 песните	 на	 циганите-лингури са изградени на базата 
на мелодизиран речитатив, при който се акцентира предим-
но на текста;
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- при	пазарджишките	песни, освен важната роля на те-
кста, мелодичната линия е доста добре развита и има своята 
тежест;

- при	лингурите	песента	е	задължително	със	съпровод	
на	гъдулка, при което мелодията на песента е изцяло зави-
сима от възможностите на изпълнителя и като инструмента-
лист. Тъй като певецът едновременно свири и пее, задачата 
му се усложнява, което е предпоставка за опростяването на 
мелодията. Разбира се, преимущество в този случай има те-
кста – ето защо, въпросните песни са цели епопеи. Наред с 
всичко това, орнаментиката се изпълнява много технично и 
доста бързо, буквално дублирайки това, което свири инстру-
мента;

- Битовата	среда, в която звучат също е много различна: 
пазарджишките мъже-певци са на особена почит на всички 
тържества (сватби, кръщенки, войнишки изпращания) в ре-
гиона, докато лингурите свирят и пеят предимно за прехра-
ната си. (Разбира се и тяхното изкуство има своята публика и 
стойност, но нивото е много различно.)

 - Различен е и щрихът – при лингурското пеене е marcato, 
което е продиктувано от имитацията на движението на лъка 
на гъдулката, докато при другото – щрих legato	е очевиден.

 Въпреки съществените различия, приоритет и на двата 
вида маниер на пеене е добрата певческа техника, притежа-
вана от певците. Впечатляваща е изключителната пъргавина 
на ларинкса, която благоприятства изпълнението на орна-
ментите в безмензурните им песни.

В този ред на мисли, ако съпоставим мъжкия	стил	на	пе-
ене	в	Странджа	и този в Пазарджишко, сходството им се ко-
рени най-вече в тембровата характеристика на гласовете и в 
типичния легат щрих на изпълнение на орнаментите. И при 
двата маниера преобладава умелото използване на високите 
и ниските певчески форманти в съчетание с висока позиция 
на ларинкса, което допринася за изпълнението на сложна-
та орнаментика. Освен това, не бива да се пропуска и лекия 
носов оттенък на звука. Но сходството им спира до тук. При 
странджанските певци една от типичните стилови характе-
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ристики е т. нар. “странджанско вибрато”, което придава 
на странджанския стил трогателност и неповторима емоци-
оналност, както и честите низходящи терцови скокове при 
орнаментиране.

За	 осезаемо	 и	 специфично	 вибрато	 в	 пеенето	 на	 па-
зарджишките	певци	не	можем	да	говорим.	Самият	пев-
чески	маниер	не	позволява	употребата	на	такъв	похват,	
поради	спецификата	на	самото	звукоизвличане.

Да се твърди, че вибратото при мъжете-певци в 
Пазарджишко отсъства въобще, би било несериозно. Това е 
така, защото “вибратото представлява колебание на звуко-
вия тон, предизвикано от периодичното движение на някои 
органи, участващи в създаването на певческия глас и главно 
на диафрагмата.” В конкретния случай изменението на често-
тата на трептенията е почти незабележимо, затова и казваме, 
че специфично вибрато тук не наблюдаваме.

Съпоставяйки пък мъжкото	 пеене	 в	 Шоплука и това в 
Пазарджишко откриваме съществени различия. Първото се 
крие в характерния начин на звукоизвличане при шопско-
то пеене-експресивен звук, доозвучен от устната кухина и на 
второ място -твърдата атака.

Известни прилики съществуват единствено в това, че и 
при двата маниера в орнаментирането много често присъст-
ват интервали по-малки от малка секунда.

Фолклорно-песенното изпълнителство би могло да се 
разглежда едновременно като синкретична изява на на-
следствени семейни традиции в певческото изкуство, на-
трупан човешки културен опит и като начин на себераз-
криване и себеизразяване. Въпреки подражанието и при-
емствеността от поколение на поколение, смятани за ос-
новна форма на заучаване и продължение на традицията, 
индивидуалността на певеца не е изгубила своя облик – 
напротив, у всеки изпълнител откриваме специфичен по-
черк (маниер), който го отличава от останалите и го прави 
сам по себе си неповторим. Неоспоримо доказателство 
на казаното е народния	 певец	 Ангел	 Коев	 от	 с.	 Мало	
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Конаре,	Пазарджишко.	Роден и израсъл в семейство, по-
читащо фолклорните традиции и изпълняващо песните на 
родното Мало Конаре. Продължава музикалните тради-
ции в семейството от неговата майка и неговия вуйчо - го-
лемия кларинетист Георги Коев.

Както при женското пеене Надка Караджова е еталон, така 
при мъжкото пеене името на Ангел	Коев всява същия рес-
пект и уважение. Неповторимия му интепретационен стил 
изцяло се препокрива с инструменталното музициране на 
т.нар. Малоконарска школа. Слушайки безмензурна мелодия 
на кларинета на Георги Коев и след това същата мелодия, но 
вече с текст, изпълнена от Ангел Коев, се питаме кой е по-го-
лям майстор? Трудно може да се отговори на такъв въпрос, 
защото всеки един от тях е неповторим сам по себе си.

За маниера на пеене на Ангел Коев може спокойно да ка-
жем, че е “инструментален”. Подобно твърдение е провоки-
рано от певческата техника, която притежава. На първо мяс-
то се откроява изключителната подвижност на ларинкса му, 
която го улеснява при изпълнението на сложните орнамен-
тални пасажи в бавните песни. В неговото пеене типичното 
“приплъзване на тоновете” в отделните орнаменти е много 
прецизно и същевременно напълно неподправено - дори в 
определени моменти човек се замисля дали е възможно да 
бъде повторено.

Факт е, че е възможно, тъй като присъства в маниера на 
пеене на мъжете от Пазарджишкия регион.

Начинът на пеене при мъжете е отправната точка за 
създаването на инструменталния пазарджишки стил. 
Инструменталните мелодии са заимствани от песните и са 
изпъстрени с всички орнаменти, съставляващи мелодията 
на песента.

Типичен пример са хората и мелодиите на Георги Коев. 
Самият той е бил много добър певец и впоследствие, хва-
щайки кларинета, изгражда бавните мелодии и хората си 
именно върху базата на автентичните малоконарски песни.

Същото внимание и почит заслужава и народния певец 
от с. Синитево, Пазарджишко - Методи	Динков. Пеенето му 
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- носи всички онези характерни черти на мъжкия певчески 
маниер от този край – лекото носово звучене, легатото из-
пълнение на орнаментите с типичното приплъзване, висо-
ките певчески форманти. Всички тези специфики личат най-
вече в ранните му записи в БНРадио. Песните му “ Планино, 
Стара планино”, “Мама Сладуна будеше”, “ Замръкнал ми е 
млад Стоян” и т.н. са песни-еталони, от които днес разбираме 
как са пяли навремето мъжете в Пазарджишко.

Днес този стил на пеене е на изчезване. Изключително 
силното влияние на Тракийския певчески стил е причина 
мъжкото пазарджишко пеене да изгуби своята популярност. 
Съвременните певци са увлечени от нововъведенията в из-
пълнителското изкуство и проявяват интерес повече към 
тракийския стил. Доста често при пеене те запазват мело-
дичната линия и орнаменталната структура на песента, но 
начинът на изпълнение на орнаментите вече е почти иден-
тичен с този от Тракия. Както при останалите жанрове, така 
и тук изискванията за музика се променят и навлизащите но-
вовъведения влияят силно върху цялостния облик на стила.

Онова старото, архаично звучене на Пазарджишкия мъж-
ки певчески стил в днешно време, за голямо съжаление е за-
пазено само на звукозаписни ленти.
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СвАтБЕНИтЕ ПРАктИкИ ПРИ РАзлИчНИтЕ 
ЕтНИчЕСкИ ГРуПИ в ГРАД ПловДИв

Асистент Зоя Микова

Семейните празници заемат особено важно място в оби-
чайно обредната система на всеки един народ.

В настоящата статия се представя състоянието на тради-
ционните сватбените практики в края на ХІХ и началото на 
ХХ век при различните етнически групи, които съжителстват 
в рамките на град Пловдив.

Да се разкаже богатата история на този изключителен 
град с няколко думи е невъзможно, а и това не е нашата цел. 
И преди и сега Пловдив винаги е бил определян като космо-
политен град. Причините за това са много – като се започне 
от географското положение и се премине през историческо-
то развитие на града.

По времето на първото официално преброяване на на-
селението от края на ХІХ век, населението в град Пловдив 
е “пъстро”- българи, турци, евреи, арменци, цигани (роми), 
гърци. Като “Гърци” са се определили българи, които са се 
гърчеели. По тази причина те няма да бъдат обект на тази 
статия. Град Пловдив се явява един умален вариант на етни-
ческия състав на населението в страната ни.

Днешното свободно придвижване на хора, “осигурява” на 
страната ни изключително разнообразие от етноси, които 
съжителстват в рамките на едно населено място, а все по-
често в един квартал, блок или жилище дори при смесените 
бракове. За Пловдив обаче този етнически състав не е след-
ствие на днешната миграция, а на предишни исторически 
моменти., т.е. и преди Освобождението и сега в града живеят 
различни етноси. В него са представени 60 процента от етни-
ческите общности, които се срещат на територията на цялата 
страна.

Конкретно проучване върху сватбените практики на ет-
ническите общности населяващи град Пловдив не е праве-
но. Най-богата и изчерпателна е информацията за сватбения 
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ритуал при българите. За етническите групи информацията 
е откъслечна и недостатъчна. Няма систематизирано проуч-
ване за техните ритуали и фолклорни практики.

За целта на проучването са използвани анкети с възрастни 
хора на града и публикациите до момента. Малцина са тези, 
които изследват семейните обреди на другите, “различни-
те”, с които живеем заедно като Евгения Мицева и Таниелян 
(за арменците), Веселин Попов и Елена Марушиакова (за ци-
ганите), Любомир Миков, Маргарита Василева (за турците); 
Сами Поликар, Светлина Денова, Исак Москона (за евреите); 
Донка Съботинова, Елена Огнянова.

При всички наблюдавани етнически групи се оформят три 
групи обреди в “изиграването” на традиционната сватба.

Към първата група на “Предсватбените	практики” при-
надлежат харесването между младите, сватосването между 
родовете, годежът. Харесването обикновено се случвало на 
общи събирания, на хоро, на байрам, на които е имало въз-
можност да се огледат и да си дадат знак. Женитбената въз-
раст при групите се е движела между 13-17 за момичетата 
и 18-21 за момчетата. След тази възраст, често неженените 
са били обект на всеобщи подигравки и трудно са встъпва-
ли в брак. Най-ниска е била възрастта при ромския етнос. 
Изключение правят арменците, които са встъпвали в брак 
и по-късно - за жените 20-23, а за мъжете дори 40 години . 
Не са били редки случаите, при които деца сираци са ги сго-
дявали още в най-ранна възраст, с цел да се съхрани общ-
ността. Ранното встъпване в брак осигурявало и честта и не-
порочността на булката, които високо са се ценели от всяка 
една от етническите групи.

При всички разглеждани групи сватосването между ро-
довете винаги е било по инициатива на мъжката страна. 
Обикновено се е случвало тайно, с гостуване в дома на мо-
мичето. За самият акт са се подбирали близки жени или мъже 
– наричали ги годежари, одумници, сватовници (Христо 
Вакарелски стр. 563). Договарянето се е случвало устно, 
обикновено между бащите от двата рода. Турците го нари-
чали дюнюр -“даване на дума”, “хоск габ” (връзване на дума) 
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при арменците и др.. Интересно е, че иносказателните фра-
зи, които се използват при българите не са се употребявали 
от други етноси. Такива са например “…Търсим соколица за 
нашия сокол…”; “.. Загубихме юница във вашето стадо…” или 
“… Харесахме трендафила и искаме да го засадим в нашия 
двор…”. Чрез различни действия, те са показвали намере-
нията и целта на гостуването – разравяне на огъня. (Радост 
Иванова – стр.29)

Годежът - главеж (българи), нишанлъ (турци, арменци) - 
бил момента на публичното обявяване в обществото за връз-
ката между двата рода. На този ден освен, че гостуването е 
по шумно и тържествено, на годежът са се уточнявали всич-
ки подробности за деня на сватбата. Между двата рода са се 
разменяли подаръци, като задължителен елемент е било за 
момичето да се даряват метални предмети в зависимост от 
материалните възможности на семейството– наниз пендари 
(българи), обеци, златен пръстен, гривни (при другите гру-
пи).

При арменския годеж е било задължително присъствие-
то на религиозно лице. Свещеникът е този, който е обявявал 
годежът между младите. Пръстенът за момичето винаги бил 
златен и с камък, а не халка.

При евреите няма някакви особени различия с изключе-
ние на това, че ако за в бъдеще до сватбата се е налагало на 
младоженеца да отсъства за дълго време са прибягвали до 
т.нар. КИНЯН (придобиване на собственост)– това е обред, 
на който годеникът се обричал пред Бога във вярност на го-
деницата си. За обреда задължително присъстват 10 души 
мъже свидетели, а обреда се е извършвал само от равин или 
негов помощник. По-голямата гласност, която се давала по 
този начин, подсигурявала годеницата.

Заради по-строгите канони на Корана при турския етнос 
има специални предписания за извършването на цялата це-
ремония по годежа. На събитието присъствали само мъже 
от двата рода, без участието на годениците. От даването на 
дума до самия край на сватбата всичко се е ръководело от т. 
нар. ДЮНЮР БАШИЯ.
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След годежа, младите от всички етнически групи е тряб-
вало да спазват определено поведение в обществото. Имали 
са право да се виждат на публични места, да разменят гос-
тувания и подаръци на по-големите празници за съответна-
та общност, но при всички етноси младите продължават да 
живеят в домовете си. Изключение правят ромите, при кои-
то годеницата може “да се вземе” и вечерта след годежа, но 
в новия си дом до деня на сватбата младите спят в отделни 
стаи. Годениците носят различни отличителни белези, или се 
наричат с различни имена, което вече показва различното 
им положение и ангажираността им с предстоящата женит-
ба – наричат ги годеници, главеници, нишанлър, белязани 
(Елена Огнянова, стр.243) и т. н.

Към втората група на “Сватбени	 практики” принадле-
жат ритуалите от същинската сватба и някои предварителни 
подготовки за самия ден. Времето между годежа и сватбата 
е различно – от няколко месеца до няколко години, като по-
често е зависел от това колко бързо бъдещата булка ще при-
готви чеиза си.

По театрални са ритуалите при българите и турците. 
Изключително богати и съпроводени с много задължител-
ни песни (протоколни – виж . Н. Кауфман), за всеки един мо-
мент.

Каненето за сватбата е един от основните моменти и при 
различните групи се е случвало по различно време – при 
българите – ден преди самото събитие, при турците седмица 
и т.н. Освен по различно време то се е случвало и по-разли-
чен начин – при българите това се е случвало с бъклица вино 
или ракия, при турците с хляб, свещ или кафе, при ромите с 
цигара, а при евреите с напечатани покани.

Приготвянето на сватбените хлябове при българите	
или т. нар. засевки, били изключително тържествен и задъл-
жителен момент, като хлябове се приготвяли паралелно 
и в двете къщи от поканени предварително за деня жени. 
Задължително приготвяли меденик, търпеза. Ритуалът се из-
вършвал с активното участие на девера и главната месария. 
Подобна е и практиката при турците, които са приготвяли 
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колачета (малки питки), и с тях са канели гостите от по-да-
лечни населени места. При другите етнически групи няма 
специални подготовки на обредни хлябове.

Друг важен момент от българската сватба е подготовката 
на сватбеното знаме с активното участие на зълвите и деве-
ра. Сватбени знамена се приготвяли и в двете къщи, като са 
ги украсявали освен с бяла или червена кърпа с много зеле-
нина, цветя и варкосана ябълка на върха. Знамето се е носе-
ло от девера и се поставяло на къщата, което показвало, че в 
този дом има сватба. (Радост Иванова стр. 64)

Към задължителните моменти е приготвянето на кумово-
то дръвце, което се предавало на кума срещу откуп и при-
съствало неотменно на сватбената трапеза. Кумът най-ва-
жната персона в българският ритуал и в деня на сватбата 
освен тайнството на брака се е извършвало още едно сродя-
ване между кумовия род и сватуващите родове. Кума се пол-
за с изключително уважение и респект. За това в българския 
фолклор има много примери – “ Пред кум се вода не гази” и 
т.н

Без да бъде задължителен елемент на сватбата, венчавка-
та при българите се извършвала от духовно лице в църква. 
За самия ритуал ден преди събитието са приготвяли венци. 
Днес те са заменени от метални корони.

Вечерта преди самия ден на сватбата и в двата рода са се 
провеждали т. нар прощални вечери – момина и момкова 
вечер. Всеки един от годениците събирал приятели, за да се 
разделят с моминството и ергенството (Р. Иванова, стр. 76). у 
момичето прощаването преминавало по-тъжно и драматич-
но, с жални, тъжни песни за моминството. Момите и прия-
телките разглеждали чеиза на булката.

Неотменна част от ритуала в самия сватбен ден са били 
подготовката на младите – сплитане на косите на булката, 
забулването й и бръсненето на младоженеца. Плетенето на 
булката се е случвало в събота вечер ( по време на моми-
ната вечер) или в неделя сутринта с приготвянето на бул-
ката за сватбата. Ритуалът се изпълнявал винаги в дома на 
невестата, от нейни приятелки, като задължително условие 
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за тяхното участие в обреда било те да имат живи родители. 
Понякога плетенето било предхождано от миене на невеста-
та (къпане).

Сватбената процесия е тръгвала много шумно и тържест-
вено, съпроводена неотменно от музикален фон, като първо 
сватбарите са се отбивали в дома на кума и заедно след това 
са тръгвали за момини. Най-трогателният момент в дома на 
булката е извеждането й от бащиният дом. Съпроводено с 
много песни, прощаването на булката с роднините и ба-
щиното огнище бил драматичен момент. След венчавката в 
църквата най-тържествено булката била посрещана в новия 
си дом от свекървата – основна цел на свекървата била да 
въведе новия човек в семейството и за в бъдеще да го за-
познае с реда на дома. Затова първото място, до което све-
кървата отвеждала снаха си било огнището. Богата според 
сезона и деня на сватбата била празничната трапеза. Освен 
различни вещи необходими за едно домакинство поканени-
те на сватбата са донасяли и храна. Разбира се по-близките 
роднини дарявали пари, накити, земя, добитък, и т. н. И до-
като веселбата продължавала за младоженците предстояла 
първата брачна нощ – като смислов център на събитието. 
Високо ценели невинността на булката и всички се надявали 
на положителен резултат от свождането, като го обявявали 
шумно и гръмко, а сватовете се черпели с т. нар. блага ра-
кия.

Подобни са стъпките и при турската	 етническа	 група. 
Между байрямите и по време на тях сватби не са се правили, 
единствено е било разрешено сватуващите семейства да си 
разменят подаръци. Официално сватбата се откривала с раз-
лични състезания – кушии, борби, които са се провеждали 
преди кавил геджеси и в тях участвали всички младежи. На 
победителите булката дарявала ризи, кърпи, пешкири.

Ритуалите от втора група са се започвали с т.нар. замес-
ване на сватбените хлябове, рано сутринта на кавил геджеси 
(вечер на размяна на подаръците). Приготвяли са колачета 
(малки питки), и с тях са канели гостите от по-далечни насе-
лени места. Вечерта на кавил геджеси са присъствали само 
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мъже и освен предварително уговорените подаръци за бул-
ката и близките й са доплащали т.нар. бащино право – “буба 
хакъ”. Вечерта на кавил геджеси са се разпределяли и задъл-
женията, кой за какво ще отговаря и с какво ще се занимава. 
(Донка Съботинова - стр.93)

В навечерието на сватбата са организирали т.нар. момина 
вечер – къна геджеси, на която приятелки и близки са се про-
щавали с момичето. В ритуалът са участвали само жени, при-
ятелки, разглеждали са чеиза й. близка приятелка приготвя-
ла булката – къпане, гримиране, къносване на косата, ръцете 
и краката, сплитане на косите. Момите пеели тъжни песни 
за моминството, танцували. А в момковия дом паралелно се 
провеждала ергенска вечер. До момента на сватбения ден 
са приготвяли сватбено знаме подобно на българския риту-
ал, но знаме се е правило само в момковия дом. Интересен 
е момента с взимането на саадъча (близки приятели на мо-
мичето и момчето). Ритуала се е практикувал и в двата дома, 
като саадъчите са оставали с младите през цялата сватба до 
момента на свождането.

Рано в деня на сватбата подготовката на младите се из-
разявала в сплитане на булкатa и бръснене на младожене-
ца (Донка Съботинова. стр. 168). Мюсюлманите вярват, че ”...
женската сила се крие в нейната коса...”. Затова вярвали, че 
жената не трябвало да си реже косата от раждането до смър-
тта, за да не и се “вземе силата” и по този начин да не се съ-
крати животът й. (Д. С. стр. 163). Не са били редки случаите, 
в които избирали момата по дългата й коса. Мюсюлманите 
вярвали, че освен силата, в косата на жената е заложен и 
късмета на рода й. (Д. С. стр. 170). С това вярване е бил свър-
зан и обичаят да се отреже малко от косата на булката, преди 
тя да бъде забрадена в деня на сватбата. Преди забраждане-
то отрязвали коса покрай ушите, която предварително била 
боядисана. Наричали тази коса зюлюф. Турците вярват, че 
тази коса трябвало да бъде отрязана, за да не се изнесе бе-
рекета от бащината й къщата. Ако не се изпълнел ритуалът 
вярвали, че булката ще занесе късмета в дома от мъжа си. 
Отрязаната коса булката пазела най-старателно в сватбения 
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си сандък. Вярвало се още, че с косата могат да бъдат напра-
вени най-силните и най-черните магии. Затова, косата, която 
падала при сресване, най-старателно се събирала и се из-
хвърляла на труднодостъпни места. До деня на сватбата си 
момата сплитала косите си на нечетен брой плитки. В деня 
на сватбата, косата си сплитала на четен брой плитки, тъй 
като тя вече си е намерила половинката. Жените са подхож-
дали с изключително внимание към това, косите на булката 
да бъдат сплетени на четен брой, за да не остане рано вдови-
ца. Задължително са добавяли към плитките на годеницата 
червен конец, сини мъниста, снопче сърма и червени пайе-
ти против уроки.

И при турците сватбеното шествие е било тържествено 
и шумно, съпроводено с много музика, веселие, специал-
но приготвена булчинска кола (гелин арабасъ). Както и при 
българите, извеждането и прощаването на булката с рода й 
е най-емоционалният момент в сватбата. Сватбеният ритуал 
при турците се е провеждал от имама (религиозно лице) – т. 
нар НИКЯХ - религиозно сключен брак. В дома на момичето 
имамът четял молитва, старателно се описвал чеиза на бул-
ката и се издавал документ в два екземпляра. Задължително 
никяхът се извършвал в четвъртък – ден, който мюсюлмани-
те смятат за светъл. (Донка Съботинова – стр. 186). Интересно 
е да отбележим, че младоженецът не участвал в сватбената 
процесията, която отивала в дома на булката, а отивал саа-
дъча (неговият най-добър приятел), който носел чалмата му. 
Задължителни обредни лица са дюнюр башията, йенгелер 
(лели), подобно на зълвите в българския ритуал, главна буля, 
саадъчите от мъжка и женска страна.

След прибирането на сватбеното шествие в дома на мом-
чето, булката тържествено била посрещана в новия й дом. 
Един от най-важните обреди е въвеждането на булката до 
домашния огън от свекървата. (Донка Съботинова стр. 188). 
Мюсюлманите също вярват, че огъня не трябва да загасва. 
Докато семейството отивало за молитва в джамията, младата 
гелина (булка) разравяла и поддържала огъня в огнището за 
първи път.
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И тук като смислов център на сватбата се оформя пър-
вата брачна нощ, като зорко се следяло са честността и 
невинността на булката. Ходжата прочитал специална мо-
литва и след това въвеждал младоженецът в булчинската 
стая. При влизането, момичето целувало ръка на майка си и 
всички присъстващи близки жени. Всички излизали от ста-
ята и младоженците оставяли за първи път заедно и наса-
ме. Младоженецът трябвало да дари на булката златна пара. 
Докато това не се случело, тя не проговаряла. Позитивният 
резултат от първата брачна нощ се обявявал публично.

Отбулване на невестата се случвало след вечерта на 
свождането. През деня в дома на младото семейство се съ-
бирали жени и от двата рода. Обикновено това били най-
близките жени и роднини, майката на саадъча, свекървата, 
главните були.

Значително по семпло протичал ритуалът при арменци 
и евреи. Началото на арменската	 сватба	 (харсаник),	 се 
поставяло с пристигането на младоженеца в дома на кума. 
Младоженецът носел различни подаръци. Заедно с кумове-
те процесията тръгвала към дома на булката. Ако бракът е 
чисто арменски имало традиция булката да се откупува.

Бракосъчетанието се изпълнявало вечер, в присъствие-
то на младоженците, кумовете и родителите на младото се-
мейство. В църквата свекървата дарявала златни бижута на 
снаха си – шнола, пръстен, гривна, обеци и т. н. На младоже-
нецът особено ако е първороден или единствен син се пре-
давал семейният пръстен. Този пръстен имал особено значе-
ние, тъй като се предавал от поколение на поколение. На из-
лизане от църквата задължително са поднасяли т. нар. “бели 
маслени сладки”. След църквата празненството продължава-
ло с гощавка и веселба с поканените близки, роднини и при-
ятели.

В продължение на година гостите посещавали младото се-
мейство в удобен за тях ден и им занасяли различни подаръ-
ци най – често необходими за домакинството. След сватбата 
младоженците оставали да живеят при свекъра и свекърва-
та. Традицията повелявала, свекървата да научи снахата на 
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реда в новия й дом, да я запознае с навиците на семейството 
и сина. (Евгения Мицева , стр. 96 -157)

Десет дни преди сватбата	при	евреите в дома на булка-
та са подреждали чеиза. Така в къщата пристигали роднини, 
съседи, приятели, любопитни познати, жени и девойки, за да 
го разгледат. От страна на младоженеца пристигали оцени-
тели. Те трябвало да оценят всяка вещ и да запишат цената в 
“ брачния договор” наричан КЕТУБА.	В този брачен договор 
се записвали зестрата и чеизът. Ако девойката се разведе, 
мъжът е длъжен да възстанови зестрата. В кетубата се запис-
ва и какви пари е донесла годеницата. При смърт на жената, 
ако тя нямала деца, мъжът наследявал 1/3 от реалната цена, 
която му е донесла, а другите 2/3 оставали за нейните род-
нини. Еврейките винаги са се омъжвали със зестра, която за-
дължително се е вписвала в брачния договор.

Ден преди сватбата жените от двете страни трябва да за-
ведат заедно годеницата на баня. Това било начин да се огле-
да тялото на бъдещата булка. Жените я обливали със студена 
вода. След изкъпването годеницата влизала три пъти в ба-
сейна и се изправяла при всяко потапяне. Къпането е задъл-
жително и за годеника като го съпровождат мъже и от двете 
страни.

Най-често евреите избират за сватбен ден сряда, като 
според религията им той е светъл ден – в сряда са сътворени 
небесните тела – Слънцето, Луната и Звездите.

Сватбите са забранени между Пасха (Песах) и Шавоут в 
продължение на 50 дни. Изключение прави 33 ден и неделя-
та след него.

Сватбената церемония се е извършвала в дома на момче-
то от равин, а в по-късно време в синагогата. В деня на са-
мата сватба в дома на булката, майката и нейните близки се 
занимават с обличането й и пеели::

“ Госпожо булке, я слезте долу!
 - Не мога, не мога,
Че ме пременят с булчински премени.
За момчето , що ме очаква, вече ме пременят…
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Че ме пречесват,
С булчинска прическа
Че ме къносват с булчинска къна….”

(Елена Огнянова “Традиции и празници в България” стр. 
234)

Младоженецът и роднините му пристигат в дома на булка-
та и заедно отивали в синагогата, където се извършвало и са-
мото бракосъчетание. На четири стойки опъвали балдахин 
(таломо), а под него заставала двойката. Кумове (сузбини) 
са били техните родители, които заставали до тях. Равинът 
изпявал седем молитви – благословии, които представлява-
ли венчалния ритуал. Той казвал “кидуш” – женя се, отпивал 
глътка от виното и поднасял на младоженците. След седмият 
път равинът поставял пръстенът на младоженеца, а той на 
булката. (“Чрез този пръстен да си ми благословена както 
законът Мойсеев за еврейския народ.”). Равинът обяснявал 
съпружеските задължения и отговорностите, които младите 
поемали един към друг. Прочитал брачният договор (кету-
бата), който се подписвал от младоженците и кумовете. В съ-
щият момент равинът счупвал чашата и поднасял пожелание 
за щастие на младоженците.

Празникът продължавал в дома на младоженеца. Над гла-
вите на вратата на къщата хвърляли ориз, бонбони и дребни 
монети, а понякога разливали пред тях вода, като се смятало, 
че животът им ще върви по вода. В миналото в зависимост от 
възможностите, някои семейства заколвали животно – ко-
кошка или овца. От кръвта са поставяли на челото на булка-
та белег и смятали това като жертвоприношение за здраве. 
Когато младото семейство влизало в къщи, се изнасяло ог-
ледало, за да се огледат колко са хубави, щастливи. Сватбата 
продължавала с празнична вечеря до късно вечерта. Гостите 
носят за младото семейство бадемов сладкиш, бонбони и по-
даръци, които да могат да се използват. Дарявали са се бакъ-
рени тепсии, които били надписвани с имената на дарителя, 
дрехи за дома, черги, кърпи, чаршафи. На тържеството обик-
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новено свирели малки оркестри, състоящи се от ромски му-
зиканти. Оркестърът съпровождал сватбените песни, които 
се изпълнявали само от жени.

След празничната вечеря, младото семейство се оттегля-
ло в стая, която е приготвена специално за случая и за деня 
на сватбата. До осем дни след венчавката, младоженецът бил 
освободен от всякаква работа и прекарвал времето си до 
съпругата в дома и в синагогата. В първите няколко месеца 
след сватбата, булката, придружавана от свекърва си да по-
сещава роднини и сродници на мъжа си.

Ромската	етническа	група никога не е узаконявала бра-
ка с църковен или граждански ритуал. За поведението на 
младите момичета се следи строго, защото то е от изключи-
телна важност за момента на сватбата. Съгласно ромските 
традиции, бащата на булката може да получи добра цена, ко-
гато омъжва дъщеря си. В миналото е имало случаи на над-
даване за булката. Тогава, когато някой по-богат заплащал за 
момичето по-голяма сума, родителите го давали в тази къща. 
Ромските сватби са скъпи и обикновено се харчат много 
пари.

След годежа се прави сватбата – от страна на свекъра. 
Пълното обличане за годеницата се донася в събота или не-
деля, като се отива с музика в дома й.

Кумовете дарявали на младото семейство златно украше-
ние. Сватбарите даряват на невестата пари, като често пъти 
събраната сума е по-голяма от сумата, която свекърът е пла-
тил или е пазарил за купуването на булката.

И тук изключително строго се е следяло за чистотата на 
момичето.

Ако не е девствена, младоженецът може да се откаже от 
брака а момичето носи тежко наказание в семейството си. 
Случва се и да се прости, но при такива сложни проблеми се 
събира Мешерето – ромският съд и решава какво да стане. 
Цялата общност смята решението за правилно и не го оспор-
ва, защото в съда участват най-мъдрите мъже, добре позна-
ващи законите на ромската общност. В по-ново време, роми-
те предварително разбират дали момичето е девствено. Ако 
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не е и момчето много държи на нея, то й прощава и отива да 
живее заедно с родителите й.

Желателно, а в миналото задължително било младите да 
живеят една година в дома на момчето, заедно с неговите 
родители. Това време било достатъчно и за младите да се 
учат от по възрастните, а и по този начин младата булка има-
ла време да опознае новия си дом, род , техните обичаи и 
порядки.

За сватбен ден всеки етнос избирал различен ден – бъл-
гарите най-често голям празник или Неделя, мюсюлманите 
избирали четвъртък, евреите сряда, а ромите – петък, събо-
та или неделя. Арменците предпочитали следобедни и ве-
черни церемонии обикновено събота или неделя. При всич-
ки групи са спазвали правило по време на пости или т.нар 
“мръсни дни” сватби не са се правили. Обикновено са се съ-
образявали с т. нар. стопанска години – след прибиране на 
реколтата от полето.

За всички етнически групи от изключителна важност, ви-
соко ценени са бил чистотата, честта, етиката и морала на 
булката. Нечестната булка се е смятала за голямо нещастие.

Към третата група на “Следсватбените	 практики” мо-
жем да причислим ходенето за вода при българи и турци. 
Задължително при българите било, в понеделника след 
сватбата, деверът и зълвите да заведат невестата за вода. 
Процесията отивала на реката, на чешма или на кладенец. 
При турците пък освен, че трябвало да полее на свекър и 
свекърва, за да се измият, младата булка отивала за вода в 
първия ден след освождането. Тя винаги била съпровож-
дана от жена – главната буля, йенгелер или от свекървата. 
Омъжената жена не трябвало да отива сама за вода до 40 
ден

Говеенето	 (обредно	 мълчане	 –	 при	 българи), и т. нар. 
гостувания на младите. Също са част от следсватбените 
практики. По широко застъпени са те при българи и турци 
- “повратки” и “на гезе” гостуване на младото семейство в 
моминия дом. В първата събота след сватбата при българи-
те, младото семейство гостувало в дома на момичето. Освен 
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в дома на невестата се гостувало в дома на кума, на стария 
сват, на девера и т.н.

 След сватбата невестата се обръщала към свекъра и све-
кървата с думите мамо и тате, а младоженецът към нейните 
родители с бабо и дядо.

При	 турците т. нар. гезета са дните след сватбата, кои-
то били запълнени с размяна на гостувания между двата 
рода. За гостуванията между двете новосродени фамилии, 
хората считали за най-благоприятни четвъртък или неделя. 
Въпреки това, гостуването можело да се състои седмица или 
две, а понякога и месец след сватбата. Гостуването е съпро-
водено с много песни, игри и закачки, с даряване, добра хра-
на и с приказки, за да можели новите роднини по-добре да 
се опознаят.

 Първото гостуване е в дома на булката, като мъжова-
та страна била предварително поканена и подготвена. Това 
била гощавка за 15 души, на която младоженецът се запоз-
навал с новите си роднини от женска страна. Прието било 
булката да не излиза сама и да не ходи на гости, преди двете 
семейства да са си разменили гостуванията – гезетата.

Едно от първите извеждания на булката било на сватба. 
Това бил начин тя да опознае новите роднини, като задължи-
телно се обличала в най-скъпите си дрехи или в ушитите от 
подарения от свекървата плат. (Д. С. стр. 246)

Макар и не със същата цел като следсватбените практики 
можем да посочим и гостуванията при арменския етнос, къ-
дето в продължение на година гостите се виждат с младото 
семейство и носят подаръци.

При разглеждането на сватбените практики на различни-
те етнически групи, представени в град Пловдив, прилага-
нето на сравнително – типологичния метод показва близост 
най-вече по отношение на “протоколните” моменти – годеж, 
ритуали в сватбения ден и след сватбени практики. До 20-30-
те години на ХХ век най-много са запазени ритуалите от тра-
диционната сватба при българи, турци и роми. При арменци 
и евреи те по-рано са заместени от църковния ритуал.
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Няколко мИтА зА тАмБуРАтА

гл. ас. Владимир Владимиров

През последните десетилетия тамбурата се наложи по без-
спорен начин в модерната фолклорна практика. В оркестъ-
ра от народни инструменти тя изпълнява важната функцията 
на носител на хармония, ритъм и мелодия. Едновременно с 
утвърждаването и в новите модерни полета на българската 
народна музика, тамбурата се превръща от елемент на ло-
калната селска традиция в съставна част от съвременната 
национална фолклорна култура.

Паралелно с тези процеси се осъществяват и редица те-
оретични изследвания в опити да се анализират и осветлят 
въпроси, свързани с произхода и еволюцията на тамбурата. 
Въпреки приноса им в българското етномузикознание някои 
от тях съдържат хипотези, чиито доказателства подлежат на 
нов прочит и преосмисляне. Ето и някои от тях, пречупени 
през моя опит и търсения.

Интерактивността между града и селото на полето на мо-
дернизираната фолклорна музика не подминава и тамбура-
та. Огражданен през първата половина на XX век, след 50-те 
години наблюдаваме обратния процес. Модерната тамбура 
се завръща в селата, измествайки старите образци1. Защо 
точно “модерна”, би се запитал някой. Всъщност съвремен-
ната тамбура може да бъде съотнесена към много от “аспе-
ктите на модернизацията на старата селска фолклорна му-
зика”2 в различните нейни практики, форми и измерения. А 
именно:

�	 На	 проведеното	 от	 мен	 теренно	 проучване	 на	 XII	 Събор	 на	 народното	 творчество	
“Пирин	пее”	20�0	г.	констатирах,	че	около 90 % от тамбурджиите, участвали в събора, сви-
рят на габровски тамбури, направени от майстора Стефан П. Стефанов.	На	фона	на	тези	
резултати	може	да	се	обобщи:	60 години след изследването на Иван Качулев “Тамбурите в 
Разложко” е настъпила коренна промяна в инструментариума.	Навярно	един	от	послед-
ните	изпълнители	на	традиционен	инструмент	е	бил	Ахмед	Бюлюкбашиев	от	с.	Рибново	на	
предното	издание	на	събора.

2	 Пейчева,	Л.,	Между	селото	и	вселената:	старата	фолклорна	музика	от	България	в	новите	
времена,	АИ	“Проф.	Марин	Дринов”,	София,	2008
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• Озападняване - адаптиране на чужди музикални прак-
тики, чрез промени в устройството, строя и функцията на 
традиционната тамбура. Този процес е свързан с новите пре-
дизвикателства пред създадените в България по западен об-
разец народни оркестри, а именно - да изпълняват хармони-
зирана и аранжирана музика.

• Огражданяване – в началото на XX век тамбурата си спе-
челва един особен статут на “градски инструмент”. Това става 
благодарение на придобилите голяма популярност “тамбу-
рашки оркестри”3 – те са важна част от процеса на чуждото 
влияние и неговото отражение в новите функции и форми на 
художествената практика в следосвобожденска България. 

• Рационализация – чрез темперация и стандартизация. 
Темперацията установява норми за строежа на интерва-
лите, при което октавата се дели на 12 еднакви полутона. 
Прилагането на тези критерии при фолклорните инструмен-
ти е най-осезаемо при тамбурата. То се постига с използване-
то на комплексни математически формули за внедряването 
на темперацията като стандарт. С приключване на процеса 
на трансформация от диатоничен към хроматичен гриф вече 
можем да говорим за инструмента като за “добре темпери-
раната тамбура” – един качествено нов етап в развитието на 
фолклорното инструментално изкуство. Стандартизирането 
на размера и устройството на тамбурата е в пряка връзка с 
уеднаквяването на интонацията - изискване и предизвика-
телство пред съвременните народни оркестри. 

Тамбурата може да бъде съотнесена, макар и косвено и 
към още един модернизационен стандарт – хармонизация-
та. Като единственият инструмент в оркестъра от народни 
инструменти, който може да изпълнява акордови последо-
вания, се оформя и една от основните му функции – акомпа-
ниращата4.

В ръцете на изпълнителите тамбурата вече е един инстру-
мент с подобрени и стандартизирани конструктивни и акус-
тични качества, като за нея вече не важи с пълна сила оп-

�	 Тончева,	Е.,	Енциклопедия	на	българската	музикална	култура,	БАН,	София,	�967

4	 	Василев,	М.,Оркестърът	от	български	народни	инструменти,	АМТИИ-Пловдив	
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ределението: “Тонът на тамбурата е тих, нежен и краткотра-
ен”5. И в този смисъл инструмента, според мен, трябва да се 
разглежда не толкова като носител на традицията, свързана 
с предмодерната фолклорна музика. По-скоро като една от 
модернизационните прояви на същата тази музика през ми-
налия век, даваща нова посока в развитието на тамбурджий-
ската изпълнителска практика. 

Един от често споменаваните доводи в подкрепа на бъл-
гарския корен на тамбурата са записките на арабския пъте-
шественик Ахмед ибн Фадлан6. Цитирането на този важен ет-
нографски източник започва от Андрей Андреев7: “В аналите 
на арабският пътешественик ибн Фадлан от 922 г. относно 
българите се намират сведения, че българите свирят на там-
бура” и още : “в гроба на покойния (волжски българин) слага-
ли набит (вид питие), неки (плодове) и тамбура”. Въз основа 
на това Костадин Бураджиев прави следния извод : “А това 
значи, че тамбурата е била необходима на воина да разго-
варя чрез нея с боговете”8. Краси Желязков също се позова-
ва на този източник: “Арабският пътешественик Ахмед ибн 
Фадлан пише, че в гроба на починалия владетел на Волжска 
България поставили напитки, плодове и тамбура”9. 

Всъщност това малко разминаване в двата цитирани те-
кста ме провокира да потърся първоизточник. И един по-съ-
временен превод10 на аналите на ибн Фадлан хвърля по-раз-
лична светлина върху тезата за “българската следа” в произ-
хода на тамбурата. Действително съществува описание на 
погребение, но не на волжски българин, както се опитват да 
ни внушат редица изследователи. Всъщност записките на 

�	 Кауфман,	Н.,	Българска	народна	музика,	НИ,	София,	�970

6	 Ахмед	ибн	Фадлан	ибн	ал-Аббас	ибн	Рашид	ибн	Хаммад	е	арабски	пътешественик	и	пи-
сател,	живял	през	първата	половина	на	X	в..	Автор	на	“Рисала”	–	един	от	важните	източници	
по	средновековна	история	на	народите	от	Поволжието,	Заволжието	и	Средна	Азия.

7	 Андреев,	А.,	Сведения	за	музикалните	инструменти	в	Средновековна	България,	ИИМ,	
кн.	II-III	,	София,�9�6

8	 Бураджиев,	К.,	Малка	книга	за	тамбурата,	АМТИИ-Пловдив,	20�0

9	 	Желязков,	К.,	Книга	за	българската	тамбура,	ИК	“Кибеа”,	С.,	200�	

�0	 Ахмед	ибн	Фадлан,	Пътешествие	до	Волжска	България,	Родово	наследство,	2007
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пътешественика са разделени на няколко части: 1.Неараби 
и тюрки; 2.При прабългарите (славяните); 3.При русите. 
Именно в тази трета част на пътеписа се описва погребален 
ритуал на “висшестоящ началник (на русите) и се казва : “А те 
още преди това са сложили с него в гроба му набиз, плодове 
и тамбур”11.

Ще се спра и на още един новосъздаден образ за тамбу-
рата, която се опитвам да изследвам безпристрастно (въпре-
ки емоционалната ми връзка с нея). Той се съдържа в едно 
интересно виждане за инструмента и неговата функция в 
миналото на българския народ, представено от Костадин 
Бураджиев: “Според някои наши учени тамбурата е “градски” 
инструмент, което значи, че тя е била широко употребявана 
от обикновените хора. Но аз мисля, че тамбурата много по-
късно е станала масово употребяван инструмент от широки-
те народни маси, тъй като тя е била достояние единстве-
но на жреците. Подкрепа за това мое твърдение се намира в 
някои произведения на ортодоксалната музика, в стенопи-
сите по нашите църкви и манастири…”12. 

Наистина Православната църква възприема и адаптира 
към християнската вяра и религиозна практика някои стари 
народни вярвания и обичаи. Но, според мен, произведени-
ето на Йоан Кукузел “Тамбура” и стенописите в Арбанаси и 
Хрельовата кула, в случая не са категорични доказателства 
за взаимовръзка между езичеството (в лицето на жреците) 
и ортодоксалната християнска религия, каквато Бураджиев 
констатира.

Днес всеки може да заяви в публичното пространство сво-
ите тези и възгледи, правейки ги сравнително лесно достоя-
ние на много хора, включително и чрез ресурса на глобална-
та мрежа “Интернет”. Така дискусията за оценка на верност-
та на твърденията се измества след като те се представят на 
широката публика. Тази възможност поставя на “изпитание” 
умението ни да бъдем безпристрастни изследователи, а не 
пропагандатори, превръщащи индивидуалните си пристрас-

��	 пак	там

�2	 Бураджиев,	К.,	Малка	книга	за	тамбурата,	АМТИИ-Пловдив,	20�0
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тия в научни изводи. И в този смисъл съм убеден, че читате-
лите трябва сами да направят своя информиран избор. Ще 
считам задачата на горните редове за изпълнена, ако успея 
да събудя в тях интерес, да провокирам техните мисли и да 
ги спечеля за участници в един диалог. Диалог, който тряб-
ва да водим всички заедно за извеждането на съвременното 
фолклорното изкуство в нови творчески полета, процеси и 
резултати.
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ИНтЕГРИРАНото оБРАзовАНИЕ – 
ПЕРСПЕктИвИ ПРЕД ИзучАвАНЕто НА 

музИкА

д-р Мария Асенова Караиванова

Като последица от задълбочаващите се в широк план еко-
логични (природни, обществени, междуличностни) пробле-
ми, броят на децата с увреждания в съвременното обще-
ство непрекъснато нараства. Нещо повече, аномалиите се 
появяват във все по-тежки форми и съчетания. Какво бъде-
ше очаква тези деца – да бъдат бреме (морално и икономи-
ческо) за обществото или да бъдат пълноценни граждани? 
Пред тази дилема са изправени всички, дори и най-развити-
те държави в света, а подходите към нейното разрешаване 
са показателни за нравствения ръст на човешкото общество. 
Интегрираното образование за хора с увреждания олице-
творява най-хуманните и прогресивни тенденции в това на-
правление.

От 2003 год. в страната ни действа Национален план за 
интегриране на деца със специални образователни потреб-
ности и/или хронични заболявания в системата на народна-
та просвета. Интегрираното образование за ученици от тези 
категории вече не е новост, а разпространен факт, който из-
исква от всички учители, в това число и тези по музика, да се 
справят със ситуации, непознати за педагогическата теория 
и практика.

Успешното интегриране на ученици с увреждания зависи 
от възможностите да се осигурява на всеки от тях корекци-
онно-развиващо обучение в общообразователната среда. 
Съществен фактор в подобно обучение е учебното съдържа-
ние.

Във всеки по-горен клас разликата между двата типа учеб-
но съдържание – стандартното общообразователно и ре-
дуцираното и адаптирано за специални образователни по-
требности, става все по-осезателна по отношение на обем и 
сложност. Тази разлика поставя под въпрос едновременното 
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изучаване на предвиденото учебно съдържание от всички 
ученици в интегрирания клас. За учениците с нарушения е 
необходимо да се осъществява корекционна дейност, ко-
ято не може да бъде епизодична. Тя трябва да проникне в 
единния педагогически процес, а се оказва несъвместима 
със самоцелната научност на общообразователното учебно 
съдържание. Несъвместимостта предпоставя засилващата 
се маргинализация на интегрираните ученици с нарушения, 
въпреки индивидуалните обучителни програми, ресурсните 
учители и центрове.

Несъответствието между учебно съдържание и познава-
телни възможности на учениците е една от бариерите пред 
интегрираното образование. В нетрадиционните условия на 
общ образователно-възпитателен процес всеки ученик, не-
зависимо дали има или няма нарушения, трябва да се науча-
ва и да се развива. Но състоянието на учебното съдържание 
поражда задълбочаващи се задръжни процеси. За много от 
учениците без нарушения изучаването на общообразовател-
ните предмети е непълноценно, прилаганите методики ос-
тават неработещи по различни причини (липса на мотиви, 
интереси, надареност). Ясно е, че тези методики, непригоде-
ни за ученици с увреждания, ще се обезсилват още повече в 
интегрирания клас.

Интегрираното образование изправя педагогическата 
общност пред необходимост от развитие на общообразо-
вателното учебно съдържание и методическото му обезпе-
чаването така, че да осигури пълноценно развитие на всеки 
ученик – с или без увреждания. Научно-практическата про-
блематика, произтичаща от тази необходимост, се нуждае от 
изграждане на единен подход, органично свързващ съвре-
менните постижения на общата и специалната педагогика.

Научните основания за такъв подход намираме в учени-
ето на Л. С. Виготски, който издига идеята за компенсиране 
на психически и сензорни увреждания чрез развитие и усъ-
вършенстване на по-високи нервни и психически функции. 
Виготски и последователите му доказват в областта на пси-
хологията, че за учениците с увреждания са характерни:
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• неразкрит потенциал за развитие;
• аналогия с развитието на деца без нарушения, обу-

славяща се от идентичност на факторите, които го опре-
делят;

• динамика в развитието под формата на две зони – акту-
ална и близка;

• поетапност в развитието, обуславяща неговата инди-
видуалност;

• социална детерминираност на развитието във всич-
ки възрасти. 

За активизиране на интелектуален потенциал при аномал-
но развитие са необходими специални средства, известни 
като корекционно-компенсаторни. Такъв тип методи и под-
ходи за съответните увреждания се разработват при дифе-
ренцираното образование. Там те се прилагат с редуцирано 
по обем и сложност учебно съдържание. Редукцията е опре-
делена с нормативни документи, а това означава, че фиксира 
горна граница на знания и умения, съответстваща на утвър-
дените в практиката представи за пределни възможности за 
развитие при конкретното нарушение. Спазването на такава 
граница поражда ограничители по отношение на нереали-
зиран потенциал за развитие на отделния ученик.

Очевидно е, че интегрираното образование се нуждае от 
учебно съдържание, което потиска задръжните процеси и 
премахва ограничителите в познавателната дейност.

Интеграцията	 на	 разнородно	 учебно	 съдържание	
предлага	нетрадиционни	решения в тази посока. От нача-
лото на 80-те години у нас се разработва такова съдържание 
под формата на тематични модули, обединени в оригинален 
интегриран комплекс “Природоматематически основи на 
културата“ [1]. Темите на модулите са с общокултурна стой-
ност, а изложението им включва училищни знания от раз-
лични области, синтезирани посредством елементарно ма-
тематическо моделиране. 

Предмет на настоящото изложение са интегрираните моду-
ли “Генеалогично моделиране“ [2], “Орфико-питагорейско уче-
ние за хармонията“ [5] и “Цифрово кодиране на мелодия [4].
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Идеята за облагородяващото съвършенство на музиката 
съвместява в хармонично единство два аспекта – чувствен 
и рационален. Съвременното музикално образование не 
постига това единство. Основано на сетивно-подражателен 
подход, то оставя неоползотворен образователния потен-
циал на формално-логичната страна в музикалните явления. 
Този факт кореспондира пряко с демотивацията и липсата на 
интерес, проявявани от учениците в общото образование. 
Поставено на сетивна основа, музикалното образование е с 
ограничен общокултурен ефект при ученици с нерушения и 
изцяло безсилно при наличие на слухови увреждания.

Модулът	“Генеалогично	моделиране“ подпомага моти-
вацията на учениците за надграждане на сетивно-подража-
телното им отношение към музиката с целенасочено изуча-
ване на нейната същност. В мита за Орфей съвършенството 
в музиката се основава на идеята за единство на чувствено 
и рационално, интерпретирана по различни начини. Тази 
идея се разкрива убедително посредством генеалогията на 
митичния герой. Осъзнаване и приобщаване на учениците 
към нея може да стане посредством подготовката, която им 
предлага модулът “Генеалогично моделиране“. 

Модулът интегрира методи от областите на генеалогия и 
теория на графите, изгражда математически основи на се-
мейните връзки и тяхното пренасяне през поколенията, въз 
основа на еднозначно определените кръвни връзки.

Тривъзловата структура на семейния граф (с брак или без 
брак) моделира релацията произход с две кръвни връзки, 
свързващи две поколения (фиг. 1, а).

а) б)
Фиг. 1.
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Релацията “произход“ е преносима и всяко нейно следва-
що действие поражда ново поколение (фиг. 1, б). С последо-
вателно действие във времето тя структурира поколенията 
в рода.

Всяко действие на релацията “произход“ моделира с 
генеалогичен граф преките кръвни връзки в един род. 
Родословният граф отличава кръвно от некръвно родство и 
моделира важните родови релации с причинно-следствено 
значение за събития и явления в живота на човека и обще-
ството. Назад във времето генеалогичното моделиране оп-
ределя произхода на човека (фиг. 2, а), а напред – изявяват 
неговата роля в човешката популация (фиг. 2, б). 

а)

б)

Фиг. 2
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Обективен и изчерпателен, математическият модел на 
кръвните връзки е опорен за изучаване на родовите отно-
шения в различни аспекти (биологична, екологична, юриди-
ческа, нравствена...). Общовалидността му има силна обра-
зователна стойност. Генеалогичният граф дава възможност 
за онагледено персонифициране на исторически ситуации и 
събития, митични или литературни сюжети, с което конкре-
тизира представите за тях. Аналогията в структурирането на 
родовите отношение сближава ученика с изучаваните лич-
ности, той открива сходство и различия в генеалогичните 
мрежи и става възприемчив към тяхното тълкуване.

На тази основа произходът на Орфей дават възможност за 
нетрадиционна ценностна ориентация на обучението по му-
зика. Родословието на музиканта (фиг. 3) разкрива неговата 
божествена надареност.

Фиг. 3.

Син на Аполон, внук на Зевс, правнук на титани, той по-
стига в музиката съвършенство, въздействащо с титанична 
и неустоима сила. Но наследените от предците качества не 
се проявяват от само себе. Нужно е да се опознаят закони-
те на музиката, да се усъвършенстват уменията за музицира-
не и това не може да се постигне без учител. Лин, братът на 
Орфей е учителят по музика, който му разкрива тайните на 
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музикалната хармония и го напътства за нейното достигане. 
Така с преданието за Орфей до наши дни достига послание-
то, че музиката се отдава на онзи, който изучава нейните за-
кони и усъвършенства уменията и сетивата си.

Модулът	“Орфико-питагорейско	учение	за	хармония-
та“ е посветен на съвършенството в музиката, от което про-
изтича изключителната й роля за хармонизиране на света. 
Митологичната интерпретация на тази идея (мит за Орфей) е 
съчетана с философските възгледи (числата обясняват и уп-
равляват света) и изследователските търсения на древног-
ръцкия мислител Питагор (VІ в. пр. н. е.). Като използва фи-
гурни числа той се стреми да открие тоновете, с които ор-
феевата музика въздейства облагородяващо върху живата 
и неживата природа. Питагор изявява математическата при-
рода на консонантността между музикалните тонове, опре-
деля законите на тоново-височинната организация в музи-
ката и завещава на последователите си рационален подход 
към тях.

Съвременните математически модели на тези закономер-
ности обогатяват възможностите за изучаване на закономер-
ностите в музиката. Пример за това е взаимната обвързаност 
на основния музикален тон (Т) и най-консонантните му, по-
родените от него три тона – Т1 (следваща тоника), D (доми-
нанта) и S (субдоминанта). Тази обвързаност и съответства-
щите й интервали (октава, квинта, кварта) могат да се моде-
лират с различна степен на сложност – чрез отсечки (фиг. 4, 
а); сигнални графи (двувъзлови или тривъзлови) (фиг. 4, б); 
математическа формула за хомететия на струна (фиг. 4, в): 

а) дължини на отсечки; б) сигнални графи – тривъзлови 
     или двувъзлови;
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l5-m = l ( n
n 1− ) E(n),	където n =1,2,3,4; E(n) = [

4
7 n− ].

в) формула за хомотетия на струна.
Фиг. 4.

Разнообразието на математически модели е показателно 
за възможностите от една страна да се осигурява достъп-
ност в познавателните процеси, а от друга – да се задълбоча-
ва както изучаването на тоново-височинната организация в 
музиката, така и подготовката по математика. Подобен раци-
онален подход е независим от сетивните проблеми на уче-
ниците (липсата на музикален слух, слухово увреждане до 
частична или тотална глухота) и е особено подходящ за изу-
чаването на музика при интегрирано образование.

Модул	“Цифрово	кодиране	на	мелодия“ е показателен 
за симбиозата, в която могат да се изучават музика и матема-
тика. Разработката му се основава на релацията на наредба, 
действаща в двете множества – на рационалните числа и на 
музикалните тонове. Тази релация позволява да се установи 
еднозначно-обратимо съответствие между част от едното и 
част от другото множество, при което всеки музикален тон 
се записва с цяло число, мелодичният интервал – с нареде-
на двойка числа, а мелодията – с последователност от числа. 
Записът на получената числова последователност се явява 
цифров код на мелодията, по който тя може да се изпълнява 
и да се изучава.

С възпроизвеждане и изучаване на мелодия по цифров 
код знанията и уменията за четене и писане на естествени-
те числа се прилагат за добиване и усъвършенстване на ин-
струментални умения и за запознаване с основни характе-
ристики на мелодията – движения, метрика. Разширява се 
понятието число (цели рационални числа) и тоновият обхват 
на кодирането, обогатява се песенният репертоар в съчета-
ние със знания от общокултурен характер.
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Цифровото кодиране на музикалните тонове предлага бо-
гати образователни перспективи. То дава възможност да се 
съчетават овладяване на музикален инструмент (с фиксиран 
строй), изучаване на музикалните тонове в рамките на диа-
тоника (до мажор) и вън от тях, с въведение в изучаването на 
числова ос (фиг. 5).

Фиг. 5.

В получената интегрирана подготовка с числовата ос се 
онагледяват елементарните аритметични операции и прило-
жението им за моделиране на двуглас. На тази основа се въ-
вежда равнинна координатна система и координатен метод 
за графично изобразяване на мелодия (фиг. 6, а), определя се 
критерий за математическо моделиране на гама, формулира 
се правило за определяне на вида на музикален интервал по 
кодовите му числа като аналог на задачата за големина на 
числов интервал (фиг. 6, б) – задача, основна при измерване 
на величини с различен характер (път, температура, усеща-
ния...).
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а) Графика на песента “Качвам се по стълбичка“ 

б)
Фиг. 6

Интерпретирани в разнородни области на познанието, 
математическите задачи и модели, заложени в модулите, 
интегрират знания и умения, които учениците получават по 
различни предмети – български език и литература, история, 
музика, изобразителни изкуства, роден край, труд и техни-
ка... Осмислени с темата на модула, тези знания и умения ста-
ват основа за постигане на задълбочаваща се интеграция на 
учебното съдържание, която може да надхвърли общообра-
зователните цели и да премине в специализираната подго-
товка.

Модулите са приложими в цялото многообразие на ситуа-
ции, познати в педагогическата практика [3]. За целта са раз-
работени гъвкави педагогически технологии, които ги раз-
лагат на интегративните им съставки – възли, ядра, и правят 
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възможно тяхното вграждане в програмното учебно съдър-
жание по съответните предмети. Посредством стандартните 
задачи, предвидени в учебните програми, съставките на мо-
дулите интегрират подготовката по музика с широк спектър 
от изучавани общообразователни предмети.

Неразривните връзки с разнородни училищни знания 
правят възможно втъкаването на модулните съставки в 
единни методични единици, които се прилагат в учебните 
дейности по различни дисциплини без преразход на учеб-
но време и без да се руши съдържателната систематизация в 
предметната система.

Разложимостта на модулите допускат такава степен на 
атомизация в изложението (писмено или устно) на учебното 
съдържание, която:

- осигурява научност, съответстваща на възрастта, за коя-
то е предназначено;

- провокира самостоятелната активност на ученика във 
всеки момент и се явява предпоставка за осъзнато овладя-
ване на знанието.

Възможностите за разсредоточаване на интегрираното 
съдържание в годините на обучение или във времето за ос-
ъзнаване и овладяване създават условия за реализиране на 
дидактическите принципи за достъпност, ранна пропедев-
тика, индивидуализация и диференциация. Прилагани в съв-
купност, принципите допринасят за преодоляване на несъ-
ответствието между познавателни възможности на ученици-
те и учебно съдържание и са предпоставка за пълноценност 
на интегрираното образование.

Многобройни проекции на интегрираните модули са 
апробирани за приложимост в широки възрастови грани-
ци – от детска градина до 12 клас, в различни типове учи-
лища – СОУ, езикови гимназии, училища по изкуствата, по-
мощни училища, в класни и извънкласни форми на работа. 
Разложимостта на модулите ги прави равностойно полезни 
за ученици в норма и за връстниците им с увреждания, ин-
тегрирани в общото образование.



1��

д-р Мария Караиванова

След апробация в педагогическия процес на Помощно 
училище “П. Р. Славейков“ гр. Плевен модулите се експери-
ментират продължение на 10 години за развитие на ученици 
с умствена изостаналост и съпътстващи увреждания (шизо-
френия, церебрална парализа, слепота, синдром на Даун, ау-
тизъм). Експериментите показват, че посредством интегри-
раното съдържание педагогическият процес се съобразява 
с неравномерността и етапността в развитието на детската 
психика (Л. С. Виготски, Ж. Пиаже) и позволява да се изслед-
ват задръжките, които ученикът изпитва по време на обу-
чението. В съпътстващи експериментални дейности, прове-
дени с двете категории ученици, се наблюдава действие на 
принципа за взаимно влияние на дидактическите методи в 
общата и специалната педагогика (по Монтесори). В резултат 
на това влияние приложението на интегрираните модули по-
вишава успеваемостта и при двете категории ученици – при 
норма то спомага да се преодоляват процесите на изостава-
не, а при нарушения допринася за интеграция в условията 
на общото образование.

Представените тук интегрирани модули са предмет на на-
учно-изследователска дейност, провеждана в СОУ за деца 
с увреден слух “Проф. д-р Ст. Белинов“, гр. Пловдив (2007 – 
2011 год.). Дейността е ориентирана към изследване на ко-
рекционно-развиващия ефект, който настъпва при деца с 
различна степен на слухови нарушения, вследствие прила-
гането на математическо моделиране в общата хуманитарна 
подготовка. Разработват се и се апробират интегрирани пе-
дагогически технологии, основани на математическо моде-
лиране, с които се търсят и изследват възможности за изуча-
ване по формален път на явлението музикален тон и тоново-
височинната организация в музиката от ученици с частична 
глухота и тотална глухонемота. Технологиите са без аналог 
в историята на сурдопедагогиката, където до момента не са 
намирани решения за изучаване и възпроизвеждане на ме-
лодия от хора с такъв тип увреждания.

Интегрираните модули и корекционно-развиващата ра-
бота, осъществявана с тях при ученици с различни по харак-
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тер и степен увреждания, са предмет на изучаване в специ-
алността “Педагогика на обучението по музика“ на АМТИИ, 
Пловдив (2007 – 2011 год.). В образователно-квалификаци-
онната степен “Магистър“ подготовката на студентите в дис-
циплина “Специална педагогика“ се осъществява в две на-
правления:

1. Традиционните постижения в специалната педагоги-
ка, свързани със спецификата на различните увреждания и 
произтичащите от тях обучителни затруднения;

2. Нетрадиционни възможности за обучение по музика 
на ученици с увреждания.

Във второто направление студентите изучават:
1. Модули от комплекса “Природоматематически осно-

ви на културата“, апробирани и експериментирани в образо-
вателно-възпитателен процес за ученици с нарушения; 

2. Авторски педагогически технологии за приложение 
на модулите при изучаване на музика и възможностите за 
постигане с тях на корекционно-развиващ ефект при раз-
лични нарушения;

3. Авторска методика “Моделиране на интегрирана си-
туация“, която позволява на учителя да интегрира разнород-
но учебно съдържание, за да оползотвори в обучението по 
музика подготовката на учениците (с или без нарушения) по 
останалите учебни предмети.

Договор, сключен между АМТИИ и СОУ за деца с увреден 
слух “Проф. д-р Ст. Белинов”, дава възможност за обогатяване 
и съдържателно актуализиране на дисциплината “Специална 
педагогика“ в контекста на научно-изследователската рабо-
та, която се води в училището.

Подготовката, която получават студентите, намира място 
в изследователската дейност и им дава възможност за науч-
но сътрудничество с приносен характер. Убедителен пример 
в това отношение е разработената и успешно защитена (2011 
г.) от Тихомир Радев дипломна работа на тема “Приобщаване 
към света на мелодията на деца с глухота в предучилищна 
възраст”.
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С разработката на дипломната си работа Тихомир Радев 
допринася за утвърждаване на възможностите, които пред-
лага рационалният подход, за музикално възпитание на уче-
ници със слухова недостатъчност, включително притежава-
щите тотална глухота и за приобщаването им към същността 
на това изкуство.

В проведения с интеграция, основана на математическо 
моделиране, педагогически експеримент дипломантът по-
стига следните значими за сурдопедагогиката резултати:

•	Създава музикални инструменти, съчетаващи двата мо-
дела на орфеев музикален строй – геометричен и тоново-
височинен (тоника, субдоминанта, доминанта, следваща то-
ника) и разработва подходящ песенен репертоар за практи-
ческо приложение на технологията “Орфико-питагорейско 
учение за хармонията“;

•	Доказва приложимостта на технологията “Цифрово ко-
диране на мелодия“ при деца на седем години с тотално слу-
хово увреждане;

•	Доказва корекционно-компенсаторния ефект от при-
лагане на изследваните технологии, който е основа за осъ-
ществяване на музикално възпитание, независимо от при-
родните качества на слуха;

•	Очертава възможности за приложение на интегратив-
ния подход, основан на математическо моделиране в музи-
калната педагогика.

В хода на педагогическия експеримент, който провежда, 
Т. Радев реализира изследваните технологии в утвърдени и 
нетрадиционни форми на работа (класно-урочна, индивиду-
ална, театрален спектакъл), доказва тяхната приложимост, 
гъвкавостта и разложимост. Под формата на театрален спек-
такъл дипломантът утвърждава методиката “Моделиране на 
интегрирана ситуация“, при която се синтезира подготовката 
на студенти от различни специалности – музиканти, худож-
ници хореографи. Т. Радев прилага в динамично съчетание 
утвърдени вече методически постижения и високоефектив-
ни иновационни дейности за постигане на корекционно-
развиващ резултат и показва възможности за интегриране 
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на обучението по музика с изучаването на разнородни учеб-
ни предмети, което предстои да се експериментира.

След дългогодишна апробационна и експериментална 
дейност в общото и в специалното образование с интегрира-
ни модули от комплекса “Природоматематически основи на 
културата“ са създадени интегрирани педагогически техно-
логии, универсално приложими по отношение на двете ка-
тегории ученици – с или без нарушения. Разработена е нова 
методика, която позволява на учителя да интегрира разно-
родно учебно съдържание. Апробирана е система за педа-
гогическа квалификация, в която тази методика се овладява 
и се преодолява тяснопредметното мислене. Постигнатите 
резултати очертават перспективи [6] за осъвременяване на 
обучението по музика и професионално-личностното разви-
тие на бъдещия педагог.
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зА тЕмБЪРА кАто ПоНятИЕ

Валя Янчовска, АМТИИ
 Стефан Николов, ПУ “Паисий Хилендарски”

С настоящата разработка ще се опитаме да отговорим на 
въпроса какво е тембърът. С помощта на физиката ще опи-
шем явленията, които обуславят този параметър на тона. Ще 
покажем необходимостта от познаването на теорията и как 
без да навлизаме в дълбоките води на физиката, можем да 
получим ясна представа за същината на едно недостатъчно 
добре разбирано музикално понятие. 

В учебниците по теория на музикалните елементи под 
заглавието тембър се среща определението “цвят, украска 
на тона”. Но какъв цвят е, да кажем тонът “до” и с какво е ук-
расен? От друга страна, украшения наричаме и трилерите, 
мордентите, групетите и пр. мелизми, които всъщност ня-
мат нищо общо с тембъра, макар, че за да ги определим из-
ползваме същата дума – украшение. Ясно е, че няма точно 
и коректно определение за тембър в учебната литература, 
както няма и достъпно обяснение на явленията, които го 
пораждат. И въпреки, че ние интуитивно усещаме и разби-
раме какво е тембърът, много се затрудняваме, когато иска-
ме да обясним какво точно представлява той. За учениците 
и студентите пък, това се превръща в неясно понятие, кое-
то практически не разбират и също не са в състояние да си 
обяснят. Ако погледнем в учебника по Теория на музикални-
те елементи на Парашкев Хаджиев, обяснението е следното: 
“В природата не съществуват прости тонове. Всеки тон зву-
чи в съчетание с много други по-високи от него, наречени 
обертонове, парциални, аликвотни или хармонични тонове. 
Те се получават в резултат на това, че трептящият източник 
на тон освен с цялата си маса трепти и с нейните части.” Това 
обяснение е непълно и не дава достатъчно ясна представа 
за това как трепти тялото. Да си представим как едно тяло 
трепти веднъж цялото, после с половината, третината и т.н. 
и то едновременно. Това е донякъде неточно казано, защото 
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във всички случаи трепти цялото тяло (тоест, никоя част не 
стои статична докато друга издава трептения), нито пък от-
делна част трепти сама за себе си, без връзка с всички оста-
нали трептящи части във всеки момент. Освен това, ако две 
различни трептящи тела с еднаква честота (съответно изда-
ващи тон с еднаква височина) произвеждат цялата редица от 
обертонове, то би следвало и тембрите им да са еднакви. Ако 
не са, то тогава двете обертонови редици трябва да са раз-
лични (тоест, едното да произвежда само едни обертонове, а 
другото – други), което от гледна точка на физичните закони 
не е вярно. В учебника “Елементарна теория на музиката” на 
Пенка Минчева, е дадено по-подробно обяснение: “...от треп-
тенето на звукоизточника с двете му половини се получава 
двойно по-висок тон - отстоящ на чиста октава над основ-
ния; трептенето на трите третини образува три пъти по-ви-
сок тон – чиста октава + чиста квинта над основния тон...”. Тук 
разбираме, че става въпрос за трептенето на всички части на 
звукоизточника заедно, което поражда звук с по-висока чес-
тота. Подобно обяснение може да се намери и в други учеб-
ници по теория. Всичко това поражда неяснота и объркване, 
въпроси без отговор и оттам убеждението, че това е сложна 
материя в сферата на науката, която няма място в рамките на 
изкуството, било то в теоретичните трудове или като практи-
ческо приложение. Но това не е така. 

Всичко казано до тук налага да вникнем по-дълбоко в това 
какво се случва на практика. Ще направим опит да обясним 
в детайл какво точно е тембърът. Поради това, че звукът е 
природно явление и съответно има своята материална ос-
нова, няма как да пренебрегнем или да заобиколим физич-
ната страна на въпроса. Физиката ни е необходима, защото 
без нейна помощ не бихме били в състояние да опишем про-
цеса на трептене и съпътстващите го явления. Всички знаем, 
че тембърът зависи от трептящото тяло (струна, въздушна 
струя, мембрана и т.н.), от начина, по който произвеждаме 
звука (дърпане, удряне и пр.), но също и от корпуса на музи-
калния инструмент – неговата форма, големина, материалът, 
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от който е направен. Защото когато трепти звукоизточникът, 
трепти и целият корпус.

Първото, което е необходимо да се обясни, е собствена-
та честота на трептене. Това е такава честота, на която тяло-
то трепти само, когато бъде отклонено от равновесно поло-
жение. Всяко тяло има повече от една собствена честота на 
трептене и всички те зависят от това по какъв начин е раз-
трептяно то. Най-простият пример за трептящо тяло е стру-
ната. Тя може да трепти по всички начини, показани на фиг. 1, 
както и по много други.

Собствени честоти на трептене на струна.

За улеснение ще разглеждаме струната като линеен обект. 
Когато я дръпнем, тя излъчва една основна честота, но треп-
ти по много начини едновременно. Всички по-високи често-
ти са с много по-малка амплитуда и затова е невъзможно да 
се видят с просто око, нито да се чуят по отделно. Заедно те 
представляват тон и неговите обертонове. Обръщаме внима-
ние, че това е единно движение на цялото тяло (струна), ней-
ните части не трептят отделно една от друга, самостоятелно, 
всяка с различна честота, по-висока от основната. Всъщност, 
това е единно сложно трептене, което може да се разгледа 
като сума на множество по-прости (фиг. 2).

Струна, която е дръпната (черно) заедно с простите треп-
тения, на които се разлага.
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Когато разглеждаме по-сложна конструкция (музикален 
инструмент), трябва да отчетем, че тя има много повече ва-
рианти (режими) на трептене. Всяка стена на инструмента 
има определени режими на трептене. Това пак са собствени 
честоти, но са много по-сложни, защото телата са триизмер-
ни. Тези по-сложни режими на трептене подробно е изслед-
вал Ернст Хладни в края на 18 и началото на 19 век в своите 
експерименти с трептящи пластини. Фигурите, които той на-
блюдава, се получават от различни режими на трептене на 
метални пластини (фиг. 3). По същия начин трепти и корпуса 
на музикалните инструменти. Естествено и тук всеки осно-
вен режим на трептене произвежда своите кратни, по-висо-
ки трептения.

 фиг. 3

Фигури на Хладни. Мембрани, които са посипани с пясък, се 
разтрептяват. Пясъкът се събира на местата с най-малка 

или нулева амплитуда на трептене.

При преминаването в дву- и триизмерната област слож-
ността на явленията много рязко нараства. Докато при стру-
ната е сравнително лесно човек да си представи какво се 
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случва, то при по-сложните обекти това не е така. За насто-
ящото изложение е достатъчно да се каже, че принципът се 
запазва, но се увеличават вариантите за трептене. Варианти 
на режими на трептене може да се видят на фиг. 4.

  

  

Фиг. 4

Някои възможни режими на трептене на правоъгълна и 
кръгла мембрана.

Какво се случва когато свирим? Да вземем за пример ки-
тарата, нейните тонове се произвеждат чрез дърпане. Когато 
дръпнем струната, тя започва да трепти по горепоказания на-
чин, произвеждайки тон с основна честота и много на брой 
хармоници (обертонове). В същото време трепти и корпуса 
на инструмента в своите собствени режими. Когато честота-
та на някой хармоник на струната съвпадне с честотата на 
някой от режимите на трептене на тялото на инструмента, се 
получава резонанс – съответният обертон се усилва много-
кратно (фиг. 5). Така ухото чува основния тон заедно с част 
от обертоновете, които са резониращи и съответно по-сил-
ни. Другите, които не са усилени чрез резонанс, почти липс-
ват, защото ухото не е способно да ги долови. Следователно 
различното възпроизвеждане на обертоновете от различни-
те инструменти формира тембъра на всеки отделен инстру-
мент. И тъй като режимите на трептене зависят от материала, 
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от който е направено тялото, от формата и конструкцията му, 
а собствените трептения на струната – от начина на произ-
веждане на звука, то ние казваме, че и тембърът на инстру-
мента зависи от всички тези фактори.

фиг.5

Режими на трептене на акустична китара при различни 
честоти. 

От всичко казано до тук можем да изведем една ясна де-
финиция за тембър, която да звучи така: тембърът е пара-
метър на тона, който определя неговия състав. Всеки 
тон има сложен състав и представлява сума от много 
на брой прости трептения. Съставът на всеки тон се 
определя от това кои собствени честоти на трептене 
на звукоизточника резонират и се усилват от собстве-
ните честоти на трептене на корпуса на инструмен-
та. Човешкото ухо възприема основния тон и резони-
ращите хармоници като едно цяло. Това какви прости 
трептения (отделни честоти) участват в състава на 
един тон определя качеството, което музикалните те-
оретици наричат цвят, багра, окраска. Тембърът зави-
си както от материала, формата и конструкцията на 
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музикалния инструмент, така и от начина, по който се 
произвежда звука.

За какво е необходимо подобно изследване? На първо 
място, за да обясни явления, с които музикантите работят 
непрекъснато. Същността на тембъра като един от параме-
трите на тона трябва да има ясно и коректно обяснение в 
рамките на теорията на музикалните елементи, както тако-
ва има и всяко едно друго понятие. Когато говорим за пара-
метрите на тона, няма как да подминем физичната страна на 
този въпрос. Звукът (следователно и музиката) е физическо 
явление и има своята материална основа. От друга страна, 
познавайки по-добре физичната основа на явлението, бихме 
могли да го контролираме и манипулираме. Разбирането на 
теорията дава много възможности на човека да получи зву-
ка, които иска да чуе, да модифицира некачестения тон, да 
извлече най-доброто от своя инструмент. Конкретно бихме 
могли да работим с производителите на музикални инстру-
мети, на звукозаписна, звукообработваща и звуковъзпроиз-
веждаща техника и заедно с тях да постигнем определени 
желани от нас характеристики на звука. Това се отнася също 
и за съвременните електрически инструменти. При тях из-
пълнителят сам решава кои хармоници да засили изкустве-
но и кои да намали, за да получи желания тембър. Същото 
се прави и при обработката на записи, както и в настройва-
нето на озвучителна техника. Тогава, когато познава теори-
ята, един музикант няма да разчита само на интуитивния си 
усет, за да постигне определен резултат, а ще е в състояние 
да контролира осъзнато и изцяло процеса на изпълнение, 
записване, озвучаване. 
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Хронология на един живот или 75 години от рождението на Красимир Кюркчийски

хРоНолоГИя НА ЕДИН ЖИвот ИлИ 75 
ГоДИНИ от РоЖДЕНИЕто НА кРАСИмИР 

кюРкчИЙСкИ

Рада Славинска

Тази година се навършват 75 години от рождението на 
големия български композитор Красимир Кюркчийски. 
Повече от половин век произведенията му вълнуват слуша-
тели и изпълнители, но и до днес няма публикувана цялост-
на подробна биография за композитора. В справочната ли-
тература има множество грешки, а в статиите и трудовете, 
в които е разглеждан стилът на Кюркчийски, почти липсват 
биографични данни за него.

 Информацията за композитора е пръсната в множество 
източници. Често това са обичайните няколко реда, в които 
тезисно се представя живота на един творец с неговите вър-
хови постижения. В почти всички издания, дори и в такива 
с голяма степен на надеждност има фактологични разлики. 
Следващите примери илюстрират неточностите, на които 
може да се натъкне изследователят, търсещ информация за 
Кюркчийски. Допускам, че голяма част от тях са в сферата 
на техническите грешки при набор на текста. Каквато и да 
е причината обаче, това са публикувани данни, които ние 
ползваме и на които се опираме, изследвайки творчеството 
на твореца.

В сборника “Народни песни от Хасковско”1 е публикува-
на дата на раждане на Красимир Кюркчийски – 22 юли 1936 
г. вместо коректната дата 22 юни. Отбелязано е също така, 
че скоро след дипломирането си през 1962 г. Кюркчийски 
“... е назначен за диригент на народния оркестър в ДАНПТ 
– София. По-късно е главен художествен ръководител на 
АНП при КТР...” 

�	 	Стефанова,	М.,	Народни	песни	от	Хасковско,	служ.	изд.	на	ОСИК	–	Хасково,	�97�,	с.286



210

Рада Славинска

Това не е вярно, защото Кюркчийски започва рабо-
та в ДАНПТ още в началото на студентските си години. 
Друга, макар и маловажна неточност е абревиатурата 
К(омитет)ТР. По времето, в което там е работил Кюркчийски 
е Б(ългарска)ТР.

В увода към сборника “Хорови песни от Красимир 
Кюркчийски”2 съставителката Маргарита Ганева пише, че 
след завършването си през 1962 г. Кюркчийски работи ня-
колко години в ДАНПТ.: “...След едногодишна специализация 
в Москва ... и преподавателска дейност в БДК Кюркчийски 
отново е в непрекъснат активен контакт с изворите на на-
родното песенно творчество, този път като диригент на 
АНП при КТР...” 

От така поднесената информация остава усещане, че 
Кюркчийски е работил в ДАНПТ между 62-ра и 65-та годи-
на вместо почти десетгодишното му пребиваване там и че в 
този период от живота му е имало няколко години, в които 
не е работил с фолклорни формации, което не отговаря на 
истината. Също така се създава чувство, че започва да пре-
подава в БДК след завръщането си от Москва, а всъщност 
той работи там близо две години преди специализацията и 
заминава за Москва именно като преподавател в БДК. 

Има неяснота и по отношение броя на песните - че до 
момента на издаване на сборника песните за народен хор 
на Кюркчийски са 25. Всъщност до 1981 г. те са повече от 
40. Друга фактологична грешка е годината на създаване 
на песента “Пиленце пее” като част от музиката към филма 
“Признание”. Написано е, че е завършена през 1966 г. и пре-
миерно изпълнена през 1968 г., но филмът е сниман, песен-
та е създадена и премиерно изпълнена през 1969 г..

Грешки се забелязват дори и в увода на авторския сбор-
ник с песни за народен хор “Красимир Кюркчийски. Хорови 
песни”3. Годината на създаване на “Диафонична студия” е 
указана като 1971, вместо вярната 1964, а годините на съз-

2	 Ганева,	М.,	Хорови	песни	от	Красимир	Кюркчийски,	ИМ,	С.,	�98�

�	 Кюркчийски,	К.,	Красимир	Кюркчийски.	Хорови	песни,	“Добрев”,	С.,	2002
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даване на двата концерта за пиано и оркестър са изписани 
1979 и 2000, вместо верните 1978 и 1999.

В предназначения за масовия читател справочник “Кой 
кой е в българската музикална култура”4 в рамките на десе-
тина изречения съставителят Георг Краев е допуснал някол-
ко фактологични грешки, отнасящи се до Кюркчийски. Той 
пише, че Концерт за пиано е създаден през 1979 г. вместо 
1978, балетът “Козия рог” през 1982 вместо 1980, Вариации 
и фуга върху тема от Хендел през 1985 вместо 1984 г., сгре-
шено е дори родното място на Кюркчийски – София вместо 
Троян.

На погрешни дати се натъкваме и в специализираното 
издание “Енциклопедия на българските композитори”5 в 
съставителство на ст.н.с. д-р Елисавета Вълчинова-Чендова. 
Енциклопедията е научно-приложен продукт към темата 
“Енциклопедични подходи към творчеството на български-
те композитори”. В биографията на Кюркчийски е отбеля-
зано, че “Диафонична студия” е създадена през 1971 г., че 
Концерт за пиано и оркестър N1 е написан през 1985 г., че 
операта “А вотр санте” е създадена през 1986, че пиесата за 
духов оркестър “Шопско хоро” е създадена през 1985 г., че 
музиката към филма “Свобода или смърт” е създадена през 
1968 г. 

По повод на тези некоректни данни, ще уточня, че 
“Диафонична студия” е създадена през 1964 г., че Първи 
концерт за пиано и оркестър е създаден през 1978 г., че 
операта “А вотр санте” е създадена през 1981 г., а 1986 г. е 
годината на нейната премиера, че “Шопско хоро” е създаде-
но през 1966 г., а през 1985 г. е създадена транскрипцията 
на “Шопско хоро” за 5 флейти, че 1985 г. е годината, в която 
Николай Братанов създава варианта за духов оркестър и че 
музиката към филма “Свобода или смърт” е създадена през 
1969 г.. 

4	 Краев,	Г.,	Кой	кой	е	в	българската	музикална	култура,	ИМ,	С.,	�997,	с.6�

�	 Вълчинова-Чендова,	Е.,	Енциклопедия	на	българските	композитори,	СБК,	С.,	200�,	с.�62
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Гореспоменатите грешки се мултиплицират и в сайта на 
СБК, който в днешно време е най-масово ползваният източ-
ник за информация.

Дребни фактологични грешки по отношение на 
Кюркчийски се срещат и в книгата на големия познавач и 
интерпретатор на неговото песенно творчество за наро-
ден хор Дора Христова “Мистерията на българските гласо-
ве”6. На стр. 17 четем “...концертите в “Нова българска му-
зика – 1971”, когато Кр. Кюркчийски за първи път показва 
своите “Пиленце пее” и “Калиманку, Денку” на сцената на 
зала “България”...” Това няма как да е вярно, защото песента 
“Пиленце пее” вече е преживяла своята премиера през 1969 
г. със секстет певици от ДАНПТ. На стр. 139 се изяснява, че 
хорът на АНП при БР пее вариант на “Пиленце пее”, а “...на 
ежегодния преглед Нова българска музика” 1971 хорът из-
пълнява премиерно “Калиманку, Денку”...”, а не премиерно 
двете песни. Проследяването на фактите в книгата потвърж-
дава, че първоначалната грешка е неволна. Също така на 
стр. 33 в книгата по отношение на песента “Грозданка” Дора 
Христова пише: “...Същата песен е разработена в III част на 
щрайх-квартет от Кр. Кюркчийски, премиран в Париж през 
1975 г. с “Гран При””. Фактът, че композиторът печели тази 
голяма награда през 1966 г. е доста популярен и навярно 
става дума за техническа грешка.

В “Книга за операта”7 на Любомир Сагаев освен за исто-
рията на създаване на операта “Юла”, нейното либрето и 
кратък анализ на музиката, може да се прочете и биогра-
фична справка за Красимир Кюркчийски. Прави впечатле-
ние, че липсват годините на създаване на споменатите про-
изведения, както е направено в биографиите на другите 
композитори в книгата. Има и някои неточности, като напр.: 
“...Особено благоприятно му се отразява работата му на ди-
ригент на ДАНПТ...”. Кюркчийски не е диригент на ДАНПТ, а 
диригент на народния оркестър в ансамбъла. Въпреки че 

6	 Христова,	Д.,	Мистерията	на	българските	гласове,	БУЛ-КОРЕНИ,	С.,	2007,	с.�7,	с.��,	с.��9

7	 Сагаев,	Л.,	Книга	за	операта,	ДИ	“Музика”,	С.,	�98�,	с.�02
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това издание е актуализирано и четвърто поред (първото е 
от 1964 г.), информацията за Кюркчийски не е допълнена с 
работата и безспорните успехи на композитора с народния 
хор на АНП към Българското радио, по това време вече до-
бил световна популярност като явление “Мистерия на бъл-
гарските гласове”.

В поредицата от статии в специализираното изда-
ние “Българска музика” посветени на 50-годишнината на 
Кюркчийски също се забелязват фактологични грешки. В 
прекрасната статия “Макрокосмосът на оркестъра”8 голе-
мият български диригент Димитър Манолов разказва: “...
Първият ми допир с музиката на Кюркчийски беше “пожа-
рен”, без подготовка – записът към музиката към “Горещо 
пладне”. И още тогава в мен се роди мисълта, че в него има 
нещо радичковско....”. Споменатият филм е дебют в киното, 
но не за Кюркчийски, а за Милчо Левиев. Това може да се 
провери не само в “Енциклопедия на българското кино”, а 
и в кратка статия на Божидар Гатев от 1966 г.9. Допускам, че 
Манолов е имал предвид другия “радичков” филм “Последно 
лято”, чиято музика, но вече на Кюркчийски, също е запи-
сана под негово диригентство и грешката е емоционална и 
неволна.

В същата поредица за Кюркчийски в статията ““Юла” на 
плевенска сцена”10 музиковедката Мария Костакева при-
писва на композитора и музиката към филма “Капитан Петко 
войвода”, която е дело на Атанас Бояджиев и Петър Ступел.

Учудваща е и грешката на видната музиковедка Киприяна 
Беливанова. В студията “Симфоничното творчество на бъл-
гарските композитори от третото поколение”11, правейки 
кратък анализ на две произведения на Кюркчийски, ав-
торката казва, че първото значително произведение на 
Кюркчийски “Диафонична студия” е създадено през 1966 г., 

8	 Манолов,	Д.,	Макрокосмосът	на	оркестъра,	БМ,,	кн.6,	�986,	с.�7

9	 Гатев,	Б.,	Дебют	в	киното,	БМ,	кн.4,	�966,	с.66

�0	 Костакева,	М.,	Юла,	БМ,	кн.6,	�986,	с.22

��	 Беливанова,	К.,	“Современная	болгарская	музьика”,	“Музьика”,	Москва,	�974,	с.�46
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а трагично експресивната “Симфония-реквием” през 1967 
г.. Като се има предвид, че студията е писана през 1971 г., 
само няколко години след създаването на тези произведе-
ния, датировката е подвеждаща, т.к. човек предполага ко-
ректността на съвременника..

По повод на “Диафонична студия” ще уточня, че през 
1966 г. тя е изсвирена на среща на млади композитори в 
Охрид, но е написана през 1964 г., а първата симфония на 
Кюркчийски е започната през 1965 г. по време на специа-
лизацията при Шостакович и завършена на следващата го-
дина.

Между другото, в друга своя статия, публикувана две 
години по-рано, а именно “Фолклор и съвременно му-
зикално мислене (наблюдения върху музикалния език 
на К. Кюркчийски)”12, самата Киприяна Беливанова пише, 
че “Симфония-реквием” е създадена през 1965-66, а 
“Диафонична студия” през 1964-65 г.. 

Но ако в споменатите източници има дребни фактоло-
гични грешки, то изключително смущаващ е фактът, че в 
едно от най-обемните и енциклопедични издания у нас в 
последните години – справочника “Кой кой е в българска-
та култура”13 - изобщо липсва информация за Кюркчийски. 
Факт е, че в предговора съставителите са обяснили начина, 
по който са събирали информация – чрез лични контакти за 
достоверност на данните - и сигурно Кюркчийски не е спа-
зил сроковете за подаване на информация. Но също така е 
факт, че българско енциклопедично издание е изключило 
едно от големите имена на българската музикална култура 
по такива нелепи причини.

Всички тези неточности ме провокираха да опиша хро-
нологично творческия път на композитора, като съм се оп-
итала да постигна максимална достоверност. Мисля, че 75-

�2	 	Беливанова,	К.,	Фолклор	и	съвременно	музикално	мислене	(наблюдения	върху	музи-
калния	език	на	К.	Кюркчийски),	БМ,	кн.2,	�969,	с.�4

��	 	“Славена”,	Варна,	�998
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годишният юбилей е чудесен повод за публикуване на ко-
ректна биографична справка за композитора. 

1936-1958	-	Красимир Цветанов Кюркчийски е роден на 
22. 06. 1936 г. в гр. Троян. Баща му е софиянец, а майката 
от Цариброд. Семейството пребивава временно в китния 
балкански град Троян поради работата на бащата и там се 
ражда техният син – Красимир. Скоро след това родителите 
се прибират в София, където бъдещият композитор живее, 
учи, твори и работи до средата на 80-те години.

Най-ранният му спомен за контакт с музиката е детското 
8-басово акордеонче, донесено от баща му от фронта след 
Втората световна война, а първият досег с професионал-
ната музика са уроците по цигулка в прогимназиална въз-
раст.

В началото на 50-те години той изоставя цигулка-
та за да започне уроци по пиано първоначално при Катя 
Калайджиева, а две години по-късно при Женя Ковачева. 
Най-вероятно интересът му към пианото е породен от “под-
рънкването” на пианото на вуйчо му – оперен певец в Прага 
– по време на летните ваканции в Долни Лозен, където бра-
тът на майка му има къща. Самобитният му талант се про-
явява още в първите композиционни опити, сътворени в 
ученическите му години, но на този етап заниманията му с 
музика са несистематични. Кюркчийски завършва средното 
си образование като възпитаник на VI-та мъжка гимназия в 
София и не бива приет в БДК при първото си кандидатства-
не. Това препятствие той преодолява три години по-късно, 
след отслужване на военна повинност и едногодишна целе-
насочена подготовка по музикални дисциплини. 

1958	 г. - Започва обучението си в БДК, в класовете по 
хармония на Здравко Манолов, по оркестрация на Марин 
Големинов и композиция на Панчо Владигеров. 

Създава за Георги Бадев, Петко Радев и Милчо Левиев 
най-ранната от известните си творби - Трио за цигулка, кла-
ринет и пиано.
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1959	г.	- През тази година в историята остават две от най-
изпълняваните творби на композитора - Адажио за струнен 
оркестър и “Струнен квартет”, посветен на своите първи из-
пълнители квартет “Димов”. 

По инициатива на Георги Бояджиев (оркестрант в ДАНПТ) 
прави първите си леки аранжименти за народен оркестър и 
привлича вниманието на Филип Кутев, последвано от пред-
ложение за съвместна работа.

1960	г.	 -	Постъпва на работа в ДАНПТ като диригент на 
народния оркестър.

1961	г. - Създава кантатата “Партия” по стихове на Младен 
Исаев, Соната за виолончело и пиано по тема на Хиндемит 
и Соната за цигулка и пиано.

1962	г. - Композира кантатата за смесен хор и оркестър 
по текст на Владимир Башев “Балада за Паисий”.

1963	г.	-	Сътворява кантатата “Балада за човека” по сти-
хове на Веселин Ханчев и “Приказка за стълбата” по текст на 
Христо Смирненски – за 3-ма рецитатори, смесен хор и ор-
кестър, както и песенния цикъл “Сън за щастие” по стихове 
на Пенчо Славейков.

Паралелно с работата си в ДАНПТ е назначен и в БДК 
като хоноруван преподавател по партитури в теоретичните 
класове. 

1964	 г. - Създава “Диафонична студия” за симфоничен 
оркестър. 

1965	г. - Специализира композиция в Московската кон-
серватория при Дмитрий Шостакович и започва работа над 
първата си симфония. 

След завръщането си в България не продължава препо-
давателската си дейност в БДК.

1966	г.	-	Завършва “Симфония-Реквием”.
Написаната две години по-рано пиеса “Диафонична сту-

дия и адажио” е изсвирена на Международната среща на 
млади композитори – Охрид, 1966 и предизвиква оживени 
дискусии по повод новото третиране на фолклорния мате-
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риал и възможностите, които той крие в себе си като тема-
тизъм на крупни форми.

В края на 1966 г. Кюркчийски получава голямата награда 
на фестивала “Парижки музикални седмици” за Струнния си 
квартет, писан през 1959 г.

Първите публикувани произведения на Красимир 
Кюркчийски датират от 1966 г. Това са хоровата песен 
“Балада за човека” по текст на Веселин Ханчев (Сборник 
“Хорови песни за еднороден хор със съпровод на пиа-
но”, съст. Тодор Попов, НИ, София, 1966) и партитурата на 
Струнния квартет (НИ, София, 1966).

Немското издателство “Gerig” (Kohln, 1966) издава 15 пие-
си за пиано в сборника “Neues bulgarishes music”. Втората те-
традка на изданието завършва с клавирната творба “Елегия” 
на Кюркчийски.

1967	г. - Скоро след създаването им, песните от цикъла 
“Сън за щастие” биват изпълнени от хор “Родна песен” под 
диригентството на Георги Робев и донасят първа награда за 
състава от международния хоров конкурс “Гуидо д’Арецо” 
– Италия 1967. Този успех допринася в голяма степен за ут-
върждаване името на Красимир Кюркчийски като майстор 
на съвременната хорова композиция. 

През същата година е премиерното изпълнение на често 
изпълняваната от фолклорни оркестри и много харесвана 
от публиката пиеса “Горнодиканско хоро”.

Излизат от печат и три от най-ранните публикации на 
хорови произведения за академичен хоров състав на ком-
позитора “О, има тих край”, “Ни лъх не дъхва над полени” 
и “Размисъл”, включени в сборника “Три хорови песни за 
смесен хор /по текст от Пенчо Славейков из цикъла “Сън за 
щастие”” (НИ, С., 1967). 

1968 г. - “Диафонична студия и адажио” по либрето на хо-
реографа Иржи Немечек е претворена в балетна постанов-
ка от балет “Арабеск” и представена премиерно на публика-
та на 01.01.1968 г. в зала “България”.
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Няколко месеца по-късно въз основа на музиката на 
“Диафонична студия” и стихотворението на Стефан Цанев 
“Балада за автопортрета” е създадена балетната постанов-
ка “Балада за автопортрета” с либретисти Петър Луканов 
и Владимир Игнатовски. Премиерата се реализира на 
27.04.1968 в Новосибирск (Русия).

За втора поредна година песните от цикъла “Сън за щас-
тие” биват изпълнени от хор “Родна песен” под диригент-
ството на Георги Робев и донасят първа награда за състава 
от международния хоров конкурс в Лондон (1968). 

Издателство “Наука и изкуство” в София публикува Соната 
за виолончело и пиано.

В изпълнение на хора на ДАНПТ прозвучава премиерно 
една от най-популярните песни за народен хор на компози-
тора, а именно “Керу, чернооку пили”. Танцовият състав на 
ансамбъла претворява изключително успешно и атрактив-
но камерният танц “Левенти” на хореографката Маргарита 
Дикова, в който драматургичният усет на композитора е по-
казан чрез пълния синхрон на музиката с отделните харак-
теристични танцови моменти и “Варненски танц” на хорео-
графа Кирил Дженев, по мотиви от малко изследваната вар-
ненска област, в която се съчетават фолклорни елементи от 
различни песенни области.

1969	г. - Кюркчийски напуска ДАНПТ и поема диригент-
ството на хора на АНП при Българското радио, впослед-
ствие станал известен като “Мистерията на българските гла-
сове”.

Първият опит на Кюркчийски в създаване на филмова 
музика е осъществен в малко известния филм на режисьо-
ра Янко Янков “Признание”, по сценарий на Димитър Валев 
и Янко Янков. В цялата страна има едва 260 прожекции.

От тази година датира и една от най-изпълняваните и от 
фолклорни, и от академични хорове песен “Пиленце пее”, 
първоначално замислена и представена от секстет народ-
ни певици от ДАНПТ.
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Следва създаването на музика към филма “Свобода или 
смърт” на режисьора Никола Корабов по сценарий на Васил 
Попов. Музиката към този филм е два вида – цитатен автен-
тичен материал, свързан пряко или косвено с Възраждането 
(селски, градски, училищни и възрожденски песни) и асо-
циативно активен музикален материал, подсилващ худо-
жественото внушение, предимно чрез тембъра на женски-
те гласове. Експресивната изразителност на човешкия глас 
подсилва драматургията и показва тънкия психологически 
усет към сюжетното развитие у Кюркчийски, присъщ и за 
музикално сценичните му произведения

На 05.11.1969 г. Старозагорската народна опера поставя 
на сцената си първата творба на Кюркчийски в този жанр 
– операта “Юла” по либрето на Петър Филчев. Диригент 
на спектакъла е Димитър Димитров, а режисьор – Георги 
Петров.

1970	г.	– Издателство “Наука и изкуство” публикува пар-
титурата на “Диафонична студия”

За първи път в поредицата Народни хорове и ансамбли 
(кн. 5) са публикувани две от песните на Кюркчийски за на-
роден хор - “Срещнахте ли наш Перчинко” и “Снощи ми абер 
пристигна”.

Публикуват се и голям брой творби на композитора за 
народни инструменти. Нуждата от репертоар за обуче-
нието на фолклорни изпълнители в новооткритите му-
зикални училища в Котел и Широка лъка, както и липсата 
на публикации на инструментални пиеси за народни ин-
струменти подтикват Тодор Прашанов да състави и изда-
де няколко сборника, в които са включени доста творби 
на Красимир Кюркчийски. Това са: Лудогорска народна ме-
лодия, Лудогорска ръченица, Шуменска народна мелодия, 
Шуменско право хоро, Добруджанска народна мелодия, 
Шуменско Койчово хоро и Харманлийска народна мелодия 
по песента “Кине ле” из сборника “Народни хора и ръченици 
за соло кавал със съпровод” (НИ, С., 1970); Добруджанска на-
родна мелодия, Право хоро за соло-гайда, Копаница за на-
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роден оркестър, “Дене, мъри” за висок мъжки глас, повтор-
ното издание на Лудогорска народна мелодия, Лудогорска 
ръченица и Шуменско Койчово хоро в сборника “Солови и 
хорови народни песни и хора със съпровод на оркестър от 
народни инструменти (НИ, С., 1970); Горнодиканско хоро и 
Хасковска народна мелодия по песента “Паша на Стоян про-
дума”, публикувано в сборника “Народни хора и ръченици 
за соло гъдулка със съпровод” (НИ, С., 1970).

Едновременното публикуване на толкова много творби 
за народни инструменти на Красимир Кюркчийски прида-
ва христоматийна стойност на творчеството му за народни 
оркестри и е показател за високата оценка на съвременни-
ците му.

В Москва излиза от печат сборникът “Хорьи болгарских 
композиторов без сопровождение” (“Музьика”, Москва, 
1970) в съставителство на големия български композитор 
Тодор Попов. Поредното признание към таланта на мла-
дия Кюркчийски е включването на неговата хорова песен 
“Размисъл” в този своеобразен алманах на съвременното 
българско песенно творчество за хор. Това е втората пуб-
ликация на нотния текст на произведението, но на руски 
език - “Раздумье” из цикла “Сон о счастье” / руский текст В. 
Татаринова.

1971	г.	-	През април в залата на ЦНДА под диригентство-
то на Росица Баталова Дамски камерен оркестър и сопра-
ното Лилия Ступел изпълняват премиерно камерната твор-
ба “Моите спомени” по текст на Николай Лилиев.

Отново по инициатива и в съставителство на Тодор 
Прашанов бива издаден сборникът “Народни хора и ръче-
ници за соло гайда със съпровод” (НИ, С., 1971), в който са 
включени оркестровите пиеси на Красимир Кюркчийски 
Странджанско хоро и втората публикация на Лудогорска 
сватбарска народна мелодия, както и неговите Ръченица и 
трета част на “Варненски танци” из сборника “Народни хора 
и ръченици за соло тамбура със съпровод” (НИ, С., 1971)
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1972	 г. - Напуска Ансамбъла за народни песни към 
Българското радио.

По либрето на Маргарита Арнаудова балет “Арабеск” 
представя премиерно постановката “Симфония-реквием” в 
Бургас.

В сборника “Хорови песни за смесен хор без съпро-
вод” свитък 3 в съставителство на Тодор Попов (НИ, С., 
1972) биват включени една от най-популярните песни на 
Кюркчийски - “Дилмано, Дилберо”, както и третата публика-
ция на песента “Размисъл”.

През същата година излиза от печат и сборникът “Хорови 
песни за женски хор” (НИ, С., 1972) отново в съставителство 
на Тодор Попов. Между подбраните песни са “Заблеяло ми е 
агънце” и “Пиленце пее, говори” на Кюркчийски.

1973 г. - Кюркчийски създава музиката към фил-
ма “Последно лято” по едноименната повест на Йордан 
Радичков. Режисьор на филма е Христо Христов, а сцена-
рист - Панайот Жанев. Филмът печели наградите за най-
добър чуждестранен филм от МКФ Атланта, САЩ, 1974 г.; 
златен медал за Григор Вачков от МФК на авторския филм 
Сан Ремо, Италия, 1974 г.; специалната награда на журито от 
МФК на младото кино Тулон, Франция, 1975 г.

Излиза от печат сборникът “Леки народни мелодии и 
хора за ученически оркестър от народни инструменти”, в 
съставителство на Тодор Прашанов (НИ, С., 1973), където 
са включени пиесите на Кюркчийски “Странджанско хоро”, 
втора част на “Варненски танци” и вторите публикации на 
“Шуменска народна мелодия” и “Горнодиканско хоро”.

1974 г. - Създава музика към филма “Дърво без корен” на 
режисьора Христо Христов по разказите на Николай Хайтов 
“Към върха” и “Дърво без корен”.

Издателство “Наука и изкуство” публикува операта “Юла” 
в клавирно извлечение от самия Кюркчийски – опера в две 
действия, пет картини (НИ, С., 1974) и авторския сборник 
“Три хорови песни за смесен хор” (НИ, С., 1974).
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На 03.06.1974 г. балет “Арабеск” изпълнява с голям успех 
постановка по либрето на Маргарита Арнаудова върху ця-
лостната Симфония - Реквием, с което за пореден път се до-
казва заложената синкретичност в музиката на Кюркчийски 
и многопосочната му интерактивност.

В “Сборник народни песни от Михайловградско” (служ. 
издание на ОСИК – Михайловград, 1974, Дашов, М., Илиев) 
са публикувани песните за народен хор “Легнала мома, зас-
пала” и “Занке ле” на Красимир Кюркчийски.

През същата година биват публикувани инструментални-
те пиеси “Ръченица” из репертоара на Михаил Маринов (сб. 
“Солови хора и ръченици със съпровод из репертоара на из-
тъкнати народни инструменталисти”, съст. Тодор Прашанов, 
НИ, С., 1974) и Пиеса за пет кавала (в “Ансамблови пиеси за 
народни инструменти”, съст. Николай Стойков, НИ, С., 1974).

В сборника “Солови народни песни със съпровод /Из 
репертоара на изтъкнати народни певици и певци” (НИ; 
С.; 1974) съставителят Тодор Прашанов включва 20 соло-
ви народни песни със съпровод на пиано на Кюркчийски 
– “Кине ле, мъри хубава”, “Дене мъри, шарлия любиш”, “Паша 
на Стоян продума”, “Драго ми й, мале, мило ми й”, “Рано 
рани Янка”, “Злато моме”, “Ралю мама дума”, “Пиленце пее”, 
“Стояновата майчица”, “Стойновото булче”, “Петър на Добра 
думаше”, “Влязла е Рада в градина”, “В село хайдути дойдоха”, 
“Защим е мене да живам” “Лудо на Дона думаше”, “Яна лудо 
лъгала”, “Дойна двори мела”, “Неда вода наливала” и “Изгуби 
си Вела сиво перо”. 

1975 г.	 -	 Композиторът създава музика към филма 
“Апостолите” на режисьора Борислав Шаралиев и сценари-
стите Веселин Бранев и Георги Бранев по мотиви от рома-
на “Записки по българските въстания” на Захари Стоянов. 
Филмът печели наградата на кинокритиката на МФФ Варна, 
1976г.

На 22.06.1975 г. балетът на русенската опера представя 
премиерно постановката “Пролетно настроение” по музика 
на Кюркчийски. Либретист е хореографът Петър Луканов.



223

Хронология на един живот или 75 години от рождението на Красимир Кюркчийски

Песента “Размисъл” е публикувана за пореден път. 
Съставителят Александр Танев включва произведението в 
сборника “Хорьи болгарских композиторов без сопровож-
дение” - “Раздумье” из цикла “Сон о счастье” (“Советских 
композиторов”, Ленинград, 1975), като песента отново е 
издадена с руския текст на композитора и поет Виталий 
Татаринов. През тази година е публикувана и Соната за ци-
гулка и пиано (ИМ, С., 1975).

В сборника “Народни песни от Хасковско” (служ. издание 
на ОСИК – Хасково, 1975 в съставителство на Магдалина 
Стефанова) са публикувани песните за народен хор на 
Кюркчийски – “Раде ле, бяло хубаво”, “Песен за Ангел 
Войвода”, “Тенка, тенка Райчице” и “Бягало Раде”.

За втори път е публикувана и песента за висок мъжки 
глас “Дене, мъри” в сборника “Солови народни песни със 
съпровод на народен оркестър” (ИМ; С.; 1975) - песни, под-
брани от композитора Николай Стойков. 

1976	г.	-	Създава Концерт за оркестър (симфоничен).
Създава музиката към 13-серийния телевизионен филм 

“Записки по българските въстания” по едноименната твор-
ба на Захари Стоянов. Режисурата е дело на Борислав 
Шаралиев.

1977	 г. - Цветана Чифчиева включва инструменталната 
пиеса “Ария” на Кюркчийски в сборника “Ансамблови пиеси 
за пиано на четири ръце” (ДИ “Музика”, София, 1977).

Поредицата НХА публикува в кн. 2 изключително краси-
вата и въздействаща песен за народен хор на Кюркчийски 
“Турчин робиня караше”, а в регионалното издание “Народни 
песни от Сливенски окръг” (св. II, служ. издание на ОСИК – 
Сливен, 1977) съставителката Магдалина Стефанова включ-
ва още две песни за народен хор на композитора - “Рада на 
порти сидеше” и “Разлюляла съ Еринка”. 

Във втори свитък на сборника “Пиеси за народен оркес-
тър” (ИМ; С.; 1977) съставителят Николай Стойков публику-
ва пълната партитура на “Варненски танци”. 
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1978	г.	- Създава Ария за струнен оркестър. 
Разтърсен от смъртта на любимия си преподавател по 

композиция - Панчо Владигеров - Кюркчийски създава в не-
гова памет първия си Концерт за пиано и оркестър. И в това 
произведение фолклорът присъства чрез аромата и ритъма 
на песента “Полегнала е Тодора” и чрез цитати от собствени 
песни за народен хор. Фолклорните мотиви не са разработ-
вани, а само експонирани. Идеите са почерпени от стран-
джанската мелодика и шопската диафония. Характерните 
за Кюркчийски композиционни похвати на вариране, конт-
растност и повторност се забелязват и тук. 

В рамките на една година две регионални издания пуб-
ликуват 10 песни на Кюркчийски за народен хор - “Марко 
бие либето си”, “Гроздана войвода”, “Иване ле” и “Що са рав-
ни момините двори” из сборника “Кюстендилски народ-
ни песни” (служ. издание на ОСИК – Кюстендил, 1978, съст. 
Портарска, Ж., Стефанова, М.), както и “Мър момиче, гиди-
че”, “Герге мале дума”, “Заспала е Яна”, “Мари бульо, хубава”, 
“Прифръкналай пъстра птичка” и “Кичена китка, Яндоне” из 
сборника “Народни песни от Силистренски окръг” (ведом-
ствено издание на ОСК – Силистра, 1978) в съставителство 
на композитора Петър Льондев. 

1979	 г. - Създава “Седем балетни сцени” по либрето на 
Борис Тонин. Премиерата е на 31.03.1979 в изпълнение на 
балета на Държавен музикален театър

В сборника “Родопа пее” (ИМ, София, 1979) в съставител-
ство на Асен Диамандиев и Атанас Капитанов е включена 
родопската песен за народен хор на Кюркчийски “Рафинка 
болна лежи”. 

В ръкописен вариант публично достояние става и ин-
струменталната пиеса “Право хоро за три тамбури” (ръко-
пис, ведомствено издание, ВМПИ, Пловдив, 1979).

1980	г. - Вдъхновен от гениалния разказ на големия бъл-
гарски писател Николай Хайтов Кюркчийски композира ба-
лета “Козия рог” по либрето на Милен Паунов.
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Макар да е създадена почти 15 години по-рано, песента 
“Седе седенкя” бива публикувана чак през 1980 г. в сборни-
ка “Песни за смесен народен хор” (II част, ИМ, София, 1981) в 
съставителство на Василка Имандиева.

В сборника “Песни за народен хор” (ИМ, София, 1980) със-
тавителката Василка Спасова реализира повторната публи-
кация на песента “Срещнахте ли наш Перчинко”. 

На 11.03.1980 г. в рамките на Прегледа “Нова българска 
музика” в изпълнение на Милена Моллова и оркестъра 
на Българското радио под диригентството на Александър 
Владигеров прозвучава премиерното изпълнение на Първи 
концерт за пиано и оркестър на Кюркчийски.

1981	 г. - Завършва комичната опера “А вотр санте” 
/”Наздраве, господарю”/ по либрето на Милен Паунов.

От печат излиза авторският сборник с 15 песни за на-
роден хор на Красимир Кюркчийски в съставителство на 
Маргарита Ганева - “Хорови песни от Красимир Кюркчийски” 
(ИМ, София, 1981). Почти всичките партитури са непубли-
кувани до този момент, но повечето от песните са добили 
огромна популярност благодарение изпълненията на на-
родния хор към АНП към БР – “Рафинка болна лежи” (втора 
публикация), “Калиманку, Денку”, “Месечинку лю”, “Изповед” 
(Сичкине гори), “Божур Калинки думаше”, “Индже на Гочу 
думаше”, “Обзаложи се Дойна”, “Керо, чернуоку пили”, “Се 
ма яд, мамо”, “Заблеяло ми агънце”, “Пиленце пее, говори”, 
“Замръкнала Яна”, “Дилмано, Дилберо” (във варианти за 
смесен и за еднороден женски хор), “Леле Яне, бело Яне” и 
“Лепа Яна”. 

Държавно издателство “Музика” издава партитурата на 
Концерт за пиано и оркестър “В памет на Панчо Владигеров” 
(ДИ “Музика”, С., 1981).

В сборника “Арии за сопран из български опери” (ДИ 
“Музика”, София, 1981) в съставителство на Елена Киселова, 
биват публикувани две арии на Юла из операта “Юла”.
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В трета част на сборника “Ансамблови пиеси за тамбу-
ра” (ИМ, С., 1981) е включена “Ръченица за три тамбури” на 
Красимир Кюркчийски.

1982	г. - В книжка втора на “Народни Хорове и Ансамбли” 
е публикувана песента “Девойко мъри, хубава”.

Издателство “Музика” включва инструментална творба на 
Кюркчийски “Пиеса за пет кавала” в сборника “Ансамблови 
пиеси за кавал”(ИМ, С., 1982).

Още едно регионално издателство публикува поредица 
от песни на Кюркчийски. В свитък втори на “Сборник на-
родни песни от Северна България” (ведомствено издание 
на ОСК – Плевен, 1982) съставителят Иван Вълев включва 
9 партитури за народен хор на композитора. Това са песни-
те “Не ща мале”, “Момче агаларче”, “Недейте ма млада жени”, 
“Славей пее, Доне”, “Срещнах мома”, “Заспала е мома”, “Рано 
Никола подрани”, “Недей Йонке отваря” и “Изгряло ясно 
слънце”. 

1983	 г. - Създава цикъла “Осем миниатюри за струнен 
оркестър”.

С огромен успех на 12.02.1983 г. в София е представена 
премиерата на балета “Козият рог”. Според критиката това 
произведение се нарежда между най-хубавите в българска-
та музикална класика, а спектакълът, дело на хореографа 
Петър Луканов, се счита за едно от най-ярките постижения 
на българската авторска хореография.

В книжка втора на НХА е публикувана песента “Ганка 
мами си думаше”.

В сборника “Песни за мъжки и женски народен хор” (ИМ, 
София, 1983) в съставителство на Василка Спасова са отпе-
чатани песните “Марко бие либето си” и “Иване ле”. 

Още три песни за народен хор на Кюркчийски биват пуб-
ликувани в регионално издание, а именно в свитък четвър-
ти на “Народни песни от Разградски окръг” (служ. издание 
на ОСК – Разград, 1983) в съставителство на Ангел Христов 
– песните “Расло ми е дърво”, “Иван на Рада думаше”, “Пелян-
бръшлян” (Шлян-бръшлян). 
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1984	г. - Създава симфоничните “Вариации върху тема на 
Хендел”. 

В книжка шеста на НХА са публикувани две песни на 
Кюркчийски – “Слънцето трепти, засяда” и “Стуяна макя мо-
лила”.

1985	 г. - В партитурата на “Шопско хоро” за 5 флейти 
пише, че творбата е създадена през 1985 г., но по същество 
тази камерна пиеса е транскрипция на създадената близо 
15 години по-рано “Пиеса за 5 кавала”.

В сборника “Авторски ръкописи на обработки на народ-
ни песни” (творчески фонд при СБК, София, 1985) са осъ-
ществени повторни публикации на три от най-красивите 
песни за народен хор на Кюркчийски - “Калиманку, Денку”, 
“Пиленце пее, говори” и “Замръкнала Яна”. 

През тази година поредицата “Народни хорове и 
Ансамбли” публикува в четири свои книжки няколко пес-
ни на Кюркчийски – “Атмаджа дума Страхилу” (кн. 1, 1985), 
“Море, зажени се Гюро” (кн. 3, 1985), втори публикации на 
“Иван на Рада думаше“ (кн. 5, 1985) и “Пелян-бръшлян” (кн. 
6, 1985).

1986	г. - Назначен е на щатна длъжност като композитор 
в Народния театър.

На 29.11.1986 г. в изпълнение на Софийска опера преми-
ерно прозвучава операта “А вотр санте” /”Наздраве, госпо-
дарю”/ под диригентството на Борис Хинчев.

Специализираното списание “Българска музика” отбеляз-
ва 50-годишния юбилей на Красимир Кюркчийски с четири 
статии от Ива Чавдарова, Димитър Манолов, Димитрина 
Кауфман и Мария Костакева, обхващащи различни аспекти 
от творчеството на композитора.

НХА също отбелязва 50-годишнината на Кюркчийски с 
първи публикации на 6 негови песни за народен хор - “Мале, 
речи каки”, “Злато мори, златно име”, “Един Йован”, “Трънке, 
Тодорке, черна черешо”, “Айде ме, либе, заведи”, “Че да ти 
купим бела сеица” (кн. 3, 1986). 



22�

Рада Славинска

В сборника “Песни за народен хор от Пазарджишко”, 
(ведомствено издание, ИМ, София, 1986) в съставител-
ство на Петър Льондев биват отпечатани още 9 песни 
на Кюркчийски - “Янка през гора вървеше”, “Трено моме, 
Трено”, “Мари Малине, Малине”, “Славей пее”, “Зажени се 
юнак Георги”, “Гръмнало, треснало”, “В село се моми съби-
рат”, “Пра не дигай, момне ле” и “Вълко, море Вълко”. 

1987	 г. - Издателство “Музика” издава партитурата на 
“Осем миниатюри за струнен оркестър” (ДИ “Музика”, С., 
1987).

НХА публикуват песните – “Два гълъба, Янки ле” и 
“Гимийка плува по море” (кн. 3, 1987) и третите публикации 
на “Иван на Рада думаше” (кн. 5, 1987) и “Пелян-бръшлян” 
(кн. 4, 1987).

1988	г. - Напуска Народния театър.
Издателство “Музика” публикува партитурата на Концерт 

за оркестър (ИМ, С., 1988).
В съставителство на Николай Стойков и Тодор Киров из-

лиза от печат сборника “Пиеси за гъдулка със съпровод на 
пиано” (ДИ “Музика”, С., 1988), където за втори път се пуб-
ликува “Горнодиканско хоро”, както и авторската транскри-
пция за гъдулка и пиано на хоровата песен на Кюркчийски 
“Калиманку, Денку”.

В книжка пета на НХА са публикувани три песни за наро-
ден хор – “Залюляла сай Йорданка”, “Иван на Рада думаше” 
(трета публикация) и “Седенки се кладат”. 

В сборника “Арии за баритон и бас из български опе-
ри” (съст. Елена Киселова и Илка Попова-Михайлова, ДИ 
“Музика”, С., 1988) бива поместена “Ария на Антропо /из 
операта “Наздраве, господарю”.

1989	 г. - В трета част на сборника “Български клавир-
ни миниатюри” (ДИ “Музика”, С., 1989) в съставителство на 
Тодор Кювлиев биват публикувани “Вариации върху песен-
та “Полегнала е Тодора””, посветени на сина на Кюркчийски.

В първа книжка на поредицата НХА премиерно би-
ват публикувани още три партитури за народен хор. Това 
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са “Песен за Стуян добър юнак”, “Мама Стуене думаше” и 
“Тъкалай Донка престилки”. 

В първи том на Христоматия за народен хор (т. I, ДИ 
“Музика”, С., 1989) съставителят Иван Делирадев включва 
песните “Море, зажени се Гюро” и “Турчин робиня караше” 
(втори публикации).

1990	г.	 -	За второто американско турне на “Мистерията 
на българските гласове” Красимир Кюркчийски създава 2 
различни по характер пиеси, аранжименти на популярната 
народна песен “О, Сузана” и на обичания от американците 
вокален хит “Отвъд дъгата” из мюзикъла “Вълшебникът от 
Оз”.

В девети том на Хорова христоматия (ДИ “Музика”, С., 
1990) в съставителство на Стоян Кралев като творби за 
академични хорови състави са публикувани песните “Бре, 
Петрунко”, “Руфинка болна легнала” и “О, Яно”.

В книжка шеста на НХА са отпечатани песните “Яз сно-
щи видех малка мома”, “Провикнал ми се Никола”, “Каля има 
пъстри поли” и “Иван на Рада думаше” (четвърта публика-
ция).

1991	г.	-	На 20.03.1991 г. балет “Арабеск” представя пре-
миерата на балета “Калиманку ле” по музика на Красимир 
Кюркчийски и либрето на Мила Искренова.

1993	г.	-	Три, вече публикувани, песни на Кюркчийски са 
поместени във втори том на Христоматия за народен хор в 
съставителство на Иван Делирадев - “Девойко, мъри хуба-
ва”, “Мале, речи каки”, “Трънке, Тодорке, черна черешо” (т. II, 
Музика ЕООД, Пловдив, 1993)

1994	г.	-	В третия том на Христоматия за народен хор (т. 
III, Музика ЕООД, Пловдив, 1994) Иван Делирадев отново 
включва три песни на Кюркчийски – премиерната публика-
ция на песента “Янкин брат”, както и вече издаваните “Ганка 
мами си думаше” и “Атмаджа дума Страхилу”. 

1996	г. - По случай 60-годишнината на Кюркчийски вест-
ник “Стандарт” (N 1631, на 03.07.1996 г., с. 23) публикува ин-
тервю на Августа Манолева със заглавие “И за кулинаря, и 
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за композитора майсторлъкът е пропорцията / Красимир 
Кюркчийски”. 

1997	г. - В сборника “30 песни за народен хор” (Act music, 
Пловдив, 1997) съставителката Светла Калудова-Станилова 
включва вече издаваната песен “Че да ти купим бела сеица” 
и премиерно публикува песента “Пладнина преьода”.

Балетът “Козия рог” е изпълнен в Русе.
1999	г. - Създава Концерт за пиано и оркестър N2, посве-

тен на изтъкнатата пианистка проф. Милена Моллова.
Създава Концерт за цигулка и оркестър.
Създава “Един шоп в Испания” за симфоничен оркестър.
2001	г. - Създава Симфонична рапсодия в 7/8 “Безвизова 

Шенгенска сюита”. Двучастното произведение печели кон-
курса за симфонична рапсодия в 7/8 и предизвиква раз-
горещени дебати в пресата, тъй като изискването за ново 
произведение не е спазено – автоцитатите от “Шопско хоро” 
и “Един шоп в Испания” са твърде популярни и разпознава-
еми. В пресата излизат редица статии: 

“Красимир Кюркчийски спечели 10 000 долара. 
Композиторът – лауреат на “Рапсодия в 7/8” (в-к “Марица” 
Пловдив, N 263, 02.10.2001 г.);

“Пиша попържни за Шенген” (в-к “Марица” Пловдив, N 
264, 03.10.2001г., стр. 20) – интервю на Евелина Величкова 
по повод спечелването на конкурса “Рапсодия в 7/8”;

“Безвизова шенгенска сюита на Красимир Кюркчийски – 
с голямата награда на конкурса “Българска рапсодия в 7/8” 
(“Музика viva”, 2001, N14-15, 16-17);

По темата дискутират и журналистите Елица Кандева 
(в-к “24 часа” N 268, 03.10.2001, стр. 30), Бойко Панов (в-к 
“Сега”, N 229, 03.10.2001, стр. 14), Деляна Лукова (в-к “Труд”, 
N 267, 03.10.2001, стр. 5), както и репортери от вестниците 
“Труд” (N 228, 03.10.2001, стр. 1) и “Пловдивски труд” (N 267, 
03.10.2001) 

В-к “Култура” (бр. 36, 19.10.2001) помества критичната 
статия “Конкурсът 7/8 – 5 за 4” на видния музикален теоре-
тик и сътрудник в БАН Елисавета Вълчинова-Чендова.
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От печат излиза авторският сборник с песни за народен 
хор на Красимир Кюркчийски “Хорови песни из реперто-
ара на “Мистерията на българските гласове”” (“Добрев”, С., 
2001), където са включени шедьоврите на композитора 
“Калиманку, Денку” (трета публикация), “Месечинко льо” 
(втора публикация), “Заблеяло ми агънце” (втора публика-
ция), “Пиленце пее, говори” (трета публикация). 

2002	 г. - В третия авторски сборник с песни за наро-
ден хор “Красимир Кюркчийски / Хорови песни” (“Добрев”, 
С., 2002) са публикувани “Вокализа”, “Мама Рада думаше”, 
“Прочул се Страхил”, “Прошетна се Момчилица”, “Слънце ог-
реяло”, “Дай ми, Боже”. 

2003	г. - Създава втората си симфония - “Литургична” 
Създава шестчастната “Сюита за женски хор, женски на-

роден хор и оркестър”.
Премиерно е изпълнен Втори концерт за пиано и оркес-

тър.
2004	 г. - Създава “Вариации за оркестър”. Творбата пе-

чели втора награда и наградата на оркестъра в VII-ми на-
ционален конкурс по композиция 7/8 “Тема с вариации 
за оркестър”, организиран от фондация “Свети Георги 
Победоносец”.

В “Родопска антология” (Смолян, 2004) съставителят 
Атанас Капитанов включва две песни на Кюркчийски и 
двете, публикувани за трети път - “Рафинка болна лежи” и 
“Девойко мъри, хубава”. 

2008	г.	-	Академичният народен хор към АМТИИ под ди-
ригентството на Костадин Бураджиев издава на компакт-
диск първия авторски албум на Кюркчийски с песни за на-
роден хор “Български фолклорни хорови шедьоври”. 

2009	г.	-	В сборника “40 песни за народен хор”, (АМТИИ, 
Пловдив, 2009) Костадин Бураджиев публикува премиерно 
песните “Янке ле, кунак сайбийке”, “Ирино, бяла тракийко”, 
“Злато моме”, “Сестро Добряно, Добрянке”, както и “Ганка 
мами си думаше” (трета публикация) и “Янкин брат” (втора 
публикация). 
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2011	г.	-	Академичният народен хор към АМТИИ под ди-
ригентството на Костадин Бураджиев представя премиера-
та на “Сюита за женски хор, женски народен хор и оркес-
тър”.

Красимир Кюркчийски навършва 75 години.


