


© Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 
"Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив, 2019

Оформление и предпечатна подготовка: Георги Сейменски

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ
Не е разрешено под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин въз-
произвеждането, разпространението, съхранението в бази данни или 
информационно-търсещи системи на текста на тази книга или отделни 
части без предварително писмено съгласие, освен при цитиране в статии, 
трудове и библиографски прегледи.

Отпечатано в "Румпринт", Пловдив.

ISSN: 1313-6526

Авторите на материалите, публикувани в настоящия Годишник носят пълна 
отговорност за съдържанието, оригиналността, изказаните становища и 
цитираните източници и литература.

Редакционна колегия:
проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
проф. д-р Галина Лардева
проф. д-р Даниела Дженева
доц. д-р Васил Колев

Анонимно рецензиране:
проф. д.н. Явор Конов

Коректор:
Бистра Сакьова-Първанова



3

С ЪДЪРЖ А НИЕ

Проф. д-р Антон Андонов
Дуетно-ансамбловата ръченица в традиционната танцова култура .............................5

доц. д-р Борис Минков
Трилогията на Роман Полански  .....................................................................................13

доц. д-р Димитър Воденичаров
Мода вдъхновена от криза  ............................................................................................27

доц. д-р Динка Якимова-Касабова
„Flower Power“ – визуална наслада или скрити кодове ...............................................38

Д-р Галя Грозданова-Раде
Професионален стандарт и професионална етика сред музикантите: 
по примери от България  ................................................................................................50

гл. ас. д-р Димо Е. Енев
Обредното претворяване на коледуването от гр. Съединение в танца „Куди“ 
на проф. Кирил Дженев  .................................................................................................63

д-р Елица Луканова
Предвестници на професионалния балет в България  .................................................72

гл. ас. Васил М. Василев
Употребата на кавал и гайда в камерно-инструментални и 
вокални фолклорни състави  .........................................................................................80

Дима Димитрова
Любовта и бунтът към неправдата в образa на Емил 
от операта на Любомир Пипков „Антигона 43“ ..............................................................88



4

Ивайло Михайлов 
Рейналдо Ан – „Chansons Grises” („Сиви песни”) 
По стихове на пол верлен  ..............................................................................................95

Петър Койчев
Хармоничният минор в джазовата музика  ................................................................114

Соня Станкова
Живеем във времето на феномена фотография  ........................................................120

Теодосий Спасов 
Танцът на пингвините  ...................................................................................................129



5

Дуетно-ансамбловата ръченица
в траДиционната танцова култура

Проф. д-р Антон Андонов

„Ratchenitsa“ – the aRchetype in tRaditional  
duet-ensеmble   dancing

Prof. Anton Andonov Ph.D.

резюме: Дуетно-ансамбловата ръченица е моделна форма в 
традиционната ни култура. В нея се наблюдават два типа танцо-
ва изява  мъжка и женска с обичайно-обредна и развлекателно-
увеселителна функция. Изследваните и анализирани примери в 
публикацията  се характеризират с конкретни стилови белези,  
композиционна структура и емоционална изява на участниците.

ключови думи: танц, стил, обред, композиция

abstract: The original archetype in our traditional culture is 
„Ratchenitsa“ , a duet-ensamble dance. There are two dance gendres 
– male and female, characterized by rites and customs ceremony and  
specific amusing and enchanting purpose. The scolarly focus is cen-
tered on the specific style, constellation and étude and emotional „ex-
ponent“ of certain ideas, whose apprehension takes place during the 
emotional contact between individuals. 

Key words: dance, style, rite, composition

Самото название на дуетно-ансамбловата ръченица подсказва 
цялата ù характеристична същност, концентрирана в ансамбло-
ви движения с участието на  двама играчи. Най-често в нея е за-
ложено граничен лексикален материал с многообразни фигурни 
композиции. Тази форма е една от най-разпространените и в тра-
диционната танцова култура по света, станала популярна и жиз-
неноспособна, както в бита на хората, така и в професионалното 
ансамблово изкуство. Нейната привлекателност се корени в това, 
че разкрива взаимоотношенията между мъже, жени, младежи и 
девойки, засягайки техните лирични чувства, душевни вълнения и 
емоционални трепети „В тях с неповторимо майсторство е от-
разен духът на българина –стремежи, радости и болки“ [Калчева, 
2019, с. 73]. Като пример от европейската танцова култура са пол-
ските мазурки, полонези, краковяци, обереци, чешката полка, ун-
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гарския чардаш, италианската тарантела, а типичен представител 
на българската фолклорна традиция е ръченицата. Особено важна 
отличителна черта на дуетно-ансамбловия ръченичен танц е него-
вото цялостно унисонно изпълнение неприсъщо за дуетно соло-
вия, в който на определени моменти има импровизационна струк-
тура. Тази импровизационна структура със своеобразен състеза-
телен характер, в която всеки се стреми да надмине партньора си 
по бързина и сръчност, забавна изобретателност, шеговитост и ве-
село настроение тук в дуетно ансамбловия ръченичен танц опре-
делено липсва. Унисонната танцова игра се дължи де факто на сво-
еобразната представа на българския народ за идеалния типичен 
образ на жената и мъжа. В тях той обобщава и унифицира техните 
качества достойни за подражание. Затова в изпълнение от жени 
в различните фолклорни области най-общо казано имат еднакво 
поведение с еднакви реакции и действия различавайки се по стил 
на изпълнение. В танца жената не си позволява излишна волност и 
свобода, а пази своето достойнство, което е и резултат до голяма 
степен на положението на българката в семейството и общество-
то. Някогашният морал е съдействал женската игра да е по-бедна 
на движения, по-спокойна и кипра от мъжката. А движенията като 
обособен стил и характер са ситни и ниски при шопкинята, меки и 
плавни при тракийката, скокливи и пъргави при севернячката, ни-
ски и подчертани при родопчанката, като всички от своя страна са 
по сдържани в начина им на изпълнение. Докато мъжете са също с 
еднакво поведение и определен маниер на танцуване показвайки 
своята пъргавина, ловкост и находчивост чувствайки се горди, спо-
койни и освободени в своята изява. Стиловата им характеристика 
на танцуване е бърза и насечена при шопа с плавно пружиниране 
и твърдо стъпване при тракиеца, буйно и скокливо при северня-
ка и подчертано-тромаво при родопчанина. „Българският танцов 
фолклор се отличава с богатство на изразни средства и метро-
ритмически особености, което определя неговия специфичен на-
родностен стил“ [Кайрякова, 2019, с. 2]. По този начин общата ду-
етна ръченична игра между изпълнителите /мъж-жена, жена-жена, 
мъж-мъж/ преминава в общи мисли, чувства с един темпоритъм 
на преживяване. В тази непрекъсната игра с множество повторе-
ния на едни и същи танцови фигури се подчертава естетическото 
въздействие на танцовия унисон. Той от своя страна се проявява 
в една или друга степен почти във всички форми на ръченичния 
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танц с изключение на соловия. И неслучайно в дуетно-ансамбло-
вата форма са изкристализирали едни от най-красивите и разно-
образни ръченични образци на фолклорната танцова традиция. 
Един от тях е характерният пример „Тарамберина“ от Тетевенско в 
изпълнение на двама участника – мъж и жена. Съпроводът е ин-
струментален на кавал и гайда, а в миналото е бил песенен с учас-
тие от страна на играчите. Интересното му наименование произ-
лиза от женското име Тарамбера, за което се е пеело в текста на пе-
сента, а други негови варианти различни по стил, лексика и начин 
на изпълнение се срещат в Банско, Велинград и Ломско описани 
от Борис Цонев [Цонев,1950,с.173-179]. В примера от Тетевенско 
се наблюдават различен брой комбинации, базирани върху мини-
мална лексика и бърза смяна на определени композиционни фор-
ми изпълнени по на място. Затова е оказало силно влияние липса-
та на достатъчно широко и равно място в балканския терен, къде-
то танците са се изпълнявани по хармани и чардаци. Особено ха-
рактерна е тройната ръченична стъпка „напета“, която се среща и 
в други балкански райони като габровско, тревненско, троянско, а 
също предбалкански – дряновско, севлиевско и великотърновско 
с характерен твърд и подчертан прескок в третото време от такта.

Друга особеност в изследвания пример е двойната ръченична 
стъпка, която се изпълнява с акцент на I и V такт от мелодията и има 
два последователни подскока с един и същ крак. При нея е харак-
терно, че единият крак се придвижва в посока наляво или надяс-
но, а другият е в положение на „затворена свивка“.  Той изпълнява 
удар с вътрешната част на петата по вътрешната част на коляното в 
опорния крак. Най-интересното в този вариант е, че колкото  ръче-
нични стъпки по брой и вид се изпълняват на едно място и вдясно, 
толкова се изпълняват и в посока напред, назад и вляво.

Движенията се изпълняват в леко приклекнало положение 
живо и отривисто, с конкретни завъртания на тялото около ляво и 
дясно рамо. Водеща фигура в конкретните композиционни схеми 
е отредена на мъжа, който се намира от дясната страна на жената. 

Дуетно-ансамбловата ръченична игра намира приложение 
и в обичайно-обредния тип изпълнение с определена целена-
соченост в конкретната обстановка, място и време на празника. 
Същевременно до голяма степен и  външната визия е била от осо-
бено значение за участниците, предназначена специално за пово-
да а именно: „Съчетаването на отделни части на облекло, украса, 
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накити представят знаково мястото и ролята на българина в 
обществото, неговата полова, възрастова и семейна принадлеж-
ност“. [Кайрякова, 2019, с. 2]

В дуетно-ансамбловата ръченична игра изпълнителите биват 
конкретни персонажи с определена особеност в характера им на 
танцуване, а в темпово отношение изявата е от бавна до умерено 
бърза. Общата лексика на двамата участници /стъпки, прескоци, 
подскоци във всички разновидности на тройната ръченична стъп-
ка/ обединява цялата им енергия и сила, допринасяща за тяхната 
мисия и искано желание да стане реалност.

В сватбения ритуален процес при посрещане на булката в мо-
мковия дом от гр. Главеница, Силистренски окръг свекървата 
и свекърът играят ръченица около младите. В ръцете си държат 
хляб, вино и свещи, движейки се в кръг, по противоположна посо-
ка. При срещата на двамата участници има размяна на свещи – сим-
вол на очистване от лоши магии, които булката може да е пренесла 
от нейния дом. Структурата на танцовите движения са обикнове-
на ръченична стъпка, типична за добруджанския стил, изпълнена 
ниско и подчертано, като тялото е леко приклекнало за жената и 
силно приседнало за мъжа, а в някой моменти комбинирана с при-
чукване на пета и подчертан прескок. В играта има пълен синхрон 
на осем тактова музикална и танцувална фраза при съпровод на 
гайда.

I такт
На „раз“ – стъпка с десния крак в посока напред, а левият е в по-

ложение на отворена свивка.
На „два“ – петата на левия крак изпълнява подчертан досег в по-

сока напред до десния крак.
На „три“ – нисък подчертан прескок на левия крак в посока на-

пред, а десният е в положение на отворена свивка.
II и III такт се изпълняват като I-ви такт .
IV такт 
На „раз“ – стъпка с десния крак в посока напред, а левия е в от-

ворена свивка.
На „два“ – стъпка с левия крак в посока напред, а десният е в 

отворена свивка.
На „три“ се изпълнява като на „раз“.
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V, VI, VII такт се изпълнява като I, II, III такт но с левия крак, а VIII 
такт като IV също с ляв крак.

Ръцете на участниците са в полуотворени свивки напред, а дла-
ните им държат по-горе описания реквизит като на „раз“ и на „два“ 
изпълняват пружинка, а на „три” – още една.

Аналогичен е примерът за дуетно-ансамблова ръченица от гр. 
Ямбол, свързан с коледуването на мъжете в този край.  Изпълнява 
се  в дома на стопаните – момент който се явява централен в оби-
чая и естествено танцовите изяви в него са с определена мисия и 
насоченост. Те представляват и главният обреден смисъл на ко-
ледуването с отправяне на благопожелание за здраве, берекет и 
щастие към всички членове от семейството. Момата заема едно от 
централните места при посрещането на коледарите даряващи ги с 
кравай, а в тяхната дружина „куда“ се намира и нейния любим, към 
който има лични предпочитания „който ù е на сърце“, [Димитър 
Вълчев Димитров, р. 1942 г.]. „В патриархалното общество любо-
вта между младите е възниквала и се е развивала пред очите на 
всички. Това са откраднати моменти на нежност, на съпреживя-
ване, на надежда, които прозират в много текстове на народни 
песни.“ [Дженева, 2018, с. 17]

След изпяването на песента за нея, в която се възвеличава 
всичко за момата „способно да вдъхне възхищение у почитателя 
ù...“ [Арнаудов, 1969, с. 31], тя танцува дуетно-ансамблова ръченица 
със своя избраник под звуците на гайдата. Основното ръченично 
движение, което в случая е просто триелементно, се изпълнява в 
посока надясно, наляво, напред и назад с типична стилова харак-
теристика за източна Тракия. Стъпката е мека, плавна с натискане 
надолу и реагиране нагоре с нисък и лек прескок. Изпълнителите 
застават един срещу друг, без да се хващат, като разминаването и 
смяната на местата им е с лице. В играта на мъжа има определе-
на мъжественост, подчертана от ниско приклекналото положение, 
изправен корпус и голяма амплитуда на ръченичните движения в 
краката и ръцете. Например големите и широки стъпки, подскоци, 
прескоци на цяло ходило, широтата на люша в движенията на ръ-
цете, изпълнен в посока напред-горе-вдясно и напред-горе-вляво 
са доказателство за маниера на мъжката изява от региона. Докато 
момата е кипра и същевременно свенлива, танцуваща с леки стъп-
ки, прескоци, подскоци и по-прибрани пластични движения на ръ-
цете с не особена голяма широта.
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Смята се, че дуетно-ансамбловия ръченичен танц е с определе-
на показност пред всички присъстващи и най-вече пред роднини-
те на момата. Играта показва отношенията между двамата, техни-
те желания за близост и готовността на мъжа за задомяване, след 
като е коледувал ,,Цялата утилитарна и семантична насоченост 
е подчинена на една единствена цел-близостта, харесването, лю-
бенето и задомяването на момъка и момата.“ [Енев, 2019, с. 164]

I такт
На „раз“ – стъпка с десния крак вдясно като прикляка, а левия 

заема положение на отворена свивка.
На „два“ – стъпка с левия крак на място, а десният заема поло-

жение на отворена свивка.
На „три“ – прескок на десния крак, а левият е в отворена свивка.
II такт
Движението се изпълнява в посока наляво като започва с левия 

крак. Ръцете на изпълнителите са в пето положение като изпълня-
ват люш вдясно и в ляво на I и II такт.

III такт
На „раз“ – стъпка с десния крак напред като прикляка, а левият 

е в положение на отворена свивка до десния.
На „два“ – стъпка с левия крак на място, а десният е в положение 

на отворена свивка.
На „три“ – прескок на десния крак, а левият е в положение на 

отворена свивка.
Движенията на ръцете при участниците са в пето положение и 

на „раз“ изпълняват натиск от китките напред, а на „два“ и на „три“ 
се връщат в първоначалното си положение.

IV такт
На „раз“ – стъпка с левия крак назад, а десният е в отворена 

свивка до левия.
На „два“ – стъпка с десния крак на място, а левият е в положение 

на отворена свивка.
На „три“ – прескок на левия крак, а десният е в положение на 

отворена свивка.
Движенията на ръцете при участниците от пето положение бав-

но преминават при жената в първо положение, а при мъжа в трето 
положение на кръста.
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V такт – изпълнява се като I такт
VI такт – изпълнява се като II такт
VII такт
На „раз“ – стъпка с десния крак в посока напред, а левият е в по-

ложение на отворена свивка.
На „два“ – стъпка с левия крак на място, а десният е в положение 

на отворена свивка до левия.
На „три“ – прескок на десния крак, като тялото се обръща на 90о 

около ляво рамо, а левият крак се завърта на 90о в отворена свив-
ка до десния крак /рис.1/.

VIII такт
Движението се изпълнява като на IV такт.
Движенията от I до VIII такт се изпълняват общо 32 такта, докато 

изпълнителите при смяната на местата им се връщат в първона-
чалното си положение.

От всичко казано по-горе може да обобщим, че фолклорният 
танц ръченица заема съществено място в българската народна 
култура. Той носи свои идентични белези и черти, характерни за 
всички етнографски райони в страната. В него е отразен темпе-
рамента на българина с неговата творческа фантазия, въплътена 
в изящни танцови образци с обичайно-обредна и увеселителна 
функция. Анализирането и съпоставянето на тези образци дават 
някои указания за произхода, старинността и развитието на дует-
но-ансамбловата ръченица. Наличието на недоразвити мелодии в 
седемвременния размер с тесен тонов обем, несложни ръченични 
стъпки и танцови фигури, показват принадлежността към обичай-
но-обредните танцови игри, които от своя страна са старинни като 
първообрази. Те обикновено са свързани по текст, мелодия и стъп-
ки и имат определено място и време на изпълнение.

В обичайно-обредния ръченичен танц се очертават два основ-
ни емоционално-танцувални стила, при които се заражда и разви-
ва опозицията на женското сдържано поведение и мъжкото раз-
пуснато веселие. Жената е носителка на традицията, при която се 
наблюдава конкретна обредност в поведението, позата и жеста. 
Това се запазва до късен период в българската традиционна кул-
тура и едва през 40 – 50-те години на миналия век постепенно се 
развива и преминава в художествено изразен стил с развлека-
телно-увеселителна функция. При него се наблюдават по-развити 
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композиционни решения с усложняване на стиловата  характерис-
тика на движенията, както и  изразена емоционална изява на учас-
тниците в конкретни чувства и настроение.
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трилоГията на роман Полански 
„Отвращение“ „Бебето на Розмари“ „Наемателят“
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доц. д-р Борис Минков

Roman polansKi›s „apaRtment tRilogy“
„Repulsion“ „Rosemary‘s Baby“ „The Tenant“

(1965) (1968) (1976)

Assoc. Prof. Boris Minkov Ph.D.

резюме: Статията разглежда трилогията на филмовия режи-
сьор от гледна точка на една комплексна методологическа перс-
пектива за разбирането на визуални произведения, съчетана с 
основни позиции от наратологията.

ключови думи: история на киното, Роман Полански, повто-
рителни структури, лайтмотив, мизанабим.

abstract: The paper observes Polanski‘s „Apartment Trilogy“ 
from the point of view of a complex methodological perspective for 
the understanding of visual works, combined with basic positions of 
narratology.

Key words: history of cinema, Roman Polanski, repetitive struc-
tures, leitmotifs, mise en abyme.

I. Общи положения
Настоящата статия предприема опит да конструира един сег-

мент от историята на киното, като го насочи към общия комплекс 
на обучението в дисциплината визуална култура за специалност 
фотография. Това на пръв поглед представлява частен проблем, 
доколкото осветлява конкретни дидактически връзки. От дру-
га страна, обаче, тази методическа дидактика е ангажирана със 
следното същностно питане, което под една или друга форма се 
завръща на различни равнища в разговорите за структуриране-
то на висшето образование в академиите по изкуства: за какво са 
им на художниците, които по една подвеждаща езикова инерция 
сме свикнали да наричаме практици, така наречените теоретични 
специалности? За целта на това твърде упорито питане въвеждам 
примера с три взаимно обвързани филма на Роман Полански: го-
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воренето за филмови произведения тук ще опита да покаже осно-
ванията на теоретизиращия поглед в неговата комплексност, във 
възможностите му да свързва различни гледни точки и да показва 
как визуалните образи присъстват едновременно в различни тра-
диции и културни контексти, в различни разбирания.

Изборът на тази трилогия е продиктуван и заради нейната пря-
ка връзка с онези особено значими явления в историята на кино-
то от края на 20-те и началото на 30-те, които са наложили кино-
то като изкуство с очертан собствен език и инструментариум, с 
извеждане на собствена автохтонна медия: явлението на филмо-
вия експресионизмът, филмите на Валтер Рутман, Дзига Вертов, 
Фридрих Вилхелм Мурнау, Фриц Ланг1. Това е линия на историче-
ски генезис, с която студентите биват запознати още в първите за-
нятия на дисциплината История на киното: това е проблем, който е 
не по-малко значим от този за отношението между фотографията и 
живописта от десетилетията след средата на XIX век. Само че кино-
то от времето на Мурнау до днес се е развило чисто количествено 
в такава геометрична прогресия, че историческите перспективи 
често остават в съзнанието на зрителя като чужд придатък, така че 
дори студенти, занимаващи се основно с произвеждането на ви-
зуални образи, губят връзката между процесите на стабилизиране 
на филмовата медия от края на 20-те години на ХХ век и съвремен-
ното кино.

В разностранната си преподавателска практика съм премина-
вал често и по различни поводи през филма на Полански „Бебето 
на Розмари“: в занятия по литературна история показвам чрез 
него как най-напред се стабилизира, а впоследствие и се инстру-
ментализира романтичната конвенция в мисленето за демонично-
то. Най-напред демонът е съществувал в мисленето като нещо неу-
ловимо и неописуемо, като неизразимото нещо в човека, а ето че в 
конвенциите, с които работи Полански, възприемателят очаква да 
види демона в неговата отчетлива материална опредметеност, то-
ест като сатанинско бебе, родено от Розмари (в ролята Миа Фароу). 
Филмът се движи по ръба на тези конвенции и отказва да разре-
ши опредметяването или – ако формулираме буквално – отказ-
ва да покаже в кадър изчадието и остава неговото съществуване 
под въпрос. Залогът на този отказ е снемането на разликата между 

1 Сравни повече за това налагане на собствена филмова медия Базен 1988.
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действително и въображаемо, между засвидетелстваните действи-
телни образи и образите в съзнанието с техните дълги фигуратив-
ни шлейфове. По сходен начин, само че чрез посредничеството на 
словесния език, балансира разказа си повествователят на Е. Т. А. 
Хофман, когато трябва да разположи фигурата на Пясъчния човек 
от едноименната си новела, без читателят да може да направи пре-
ценка от последна инстанция за съществуването на демона. 

В перспективата на историята на киното със студентите по фо-
тография сме отбелязвали същия филм като пример за експери-
ментално трансформиране на жанра: привидно и дори дословно 
това е филм на ужасите – така гласи и неговото номинално пред-
ставяне, но в решаващи моменти филмовият разказ се изплъз-
ва решително от жанровата схема и я подрива. – В този план сме 
подготвени за решаването на следната задача: да щрихираме на-
блюдаваните филми като произведения, които независимо от това 
какво разказват, имат свои собствени филмови задачи и ги следват 
толкова по-неотклонно, колкото по-последователно „потъват“ в 
жанровите правила, норми, стилистики2. Тогава постепенно може 
да видим отчетливо и общите мотиви на филмите от трилогията 
– не например във фокуса върху „психологическите“ настройки и 
мотивации, не в раздвоението на личността или в така обикнатата 
в историята на киното шизофрения, не дори в типологията на ужа-
са (вътрешния или външния), а в последователно изгражданата 
поетика на интериорните пространства (на първо място – местата 
на дома) като места на сплитане и интервенция от външното и чуж-
дото, но и като места на непосилен натиск от своето, пречупено 
като отчуждено, неразпознаваемо, враждебно на самото себе си.

С това може да се каже, че филмите на Полански придобиват 
своята сила (в това число и по линията на горните „психологиче-
ски“ внушения) благодарение на изпълнението на специфично 
филмови задачи. Не трябва да забравяме колко продължително 
и упорито човекът е възприемал и стилизирал пространството 
на обитаване като свой дом, как го е стабилизирал с всички знаци 
на сакралност и недосегаемост. Ето това е, което обединява трите 
различните филма: мястото на обитаване, което индивидът трябва 

2 Андре Базен определя тази перспектива по следния начин: „Смисълът не е в изображение-
то, той е неговата проектирана чрез монтажа сянка върху съзнанието на зрителя“ [Базен, 1988, 
100].
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да преодолее, да усвои, за да може тъкмо чрез това усвояване да 
достигне до себе си и до другите, или – напротив – да се провали 
тъкмо на прага на това усвояване. Така мисленото някога като дом 
пространство е основната кинематографична тема, а следи като 
„личностно раздвоение“, „депресия“, „тактилна психоза“, „халюци-
нации“ и т.н. са мотиви, които се „завъртат“ около темата като „са-
телити“, зазвучават по индукция от фигурациите на затворените 
пространства и тяхното потенциално редуване с отворените.

II. „Отвращение“
Филмът „Отвращение“, който Полански снима в Лондон, предла-

га цялостен сноп интертекстуални възможности за разбиране още 
със заглавието си. „Repulsion“ – със значението си още на „погну-
са“ и „повдигане“, преминава през семантичното гнездо на особе-
но популярното в интелектуалните среди на Западна Европа след 
Втората световна война заглавие „Погнусата“ (фр. La Nausée) – ро-
ман на Жан-Пол Сартр от 1938 г. Този роман пък на свой ред влиза 
в следите на представата за меланхолията като водещ модернисти-
чен цивилизационен рефлекс: Сартр до последния момент насто-
ява заглавието на романа му да е точно такова – „Меланхолията“, 
но в крайна сметка отстъпва пред издателя си. Впрочем някога, в 
епохата на Ранния ренесанс, меланхолията е била свързвана със 
съчетанието и доминацията на определени течности („хумори“) 
в човешкото тяло. Едва в епохата на романтизма меланхолията (с 
редица понятийни инварианти) е достигнала до стабилизиране в 
приблизително днешното си значение на битийна неспособност и 
неудовлетвореност, съчетана с духовна леност и (също така духов-
на и комуникативна) пресита, до чувството за Мирова скръб. Така 
към средата на ХХ век виждаме как столетия след като меланхол-
ното (и например това, което се нарича сплин – англ. spleen) е на-
пуснало територията на непосредствено органическото (телесни-
те течности), се връща с буквализиране на рефлекса на пресита и 
отвращение, в чисто физиологическо нежелание.

Възможни и функционално коректни са наистина прочити, кои-
то наблюдават случващото се с Керъл (в ролята Катрин Деньов) в 
ключа на психоанализата: смесването и неспособността да бъдат 
подредени желанието и страхът; транспонираната (тоест изведе-
ната в един предварителен времеви момент) фрустрация; фало-
центричните изрази на пристъпите на фобия и символното свърз-
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ване на фалоса с ножа, фигуративните деривати на стените на дома 
с химена и т.н.; потенциалните алюзии за травма в детството, в това 
число насочена към фигурата на бащата. Всичко това действително 
присъства като потенциално разбиране във филма. – Много по-съ-
ществено обаче е как тези следи са разположени, как те са подре-
дени в последователен (или не винаги последователен) визуален 
разказ. Много съществена в този план е например рамковата си-
туация: началото на филма фокусира окото на персонажа (Керъл), 
като камерата го държи „на прицел“ почти две минути, като реду-
ва между спокойно (статично) състояние и безпокойство. Във фи-
нала на филма една също толкова дълга секвенция3 насочва пре-
минаването на камерата през сякаш всички предмети от стаята на 
Керъл, за да завърши хода си пак в същото око, само че вече окото 
ú от фотографията (!) от детството. От филмова следна точка ходът 
с описването на този кръг е много по-значим отколкото например 
обстоятелството, че момичето на снимката гледа (може би) с уплах 
към баща си или че в този поглед може да се разчете отключената 
по-късно психоза.

Как би могъл да протече оттук нататък един непосредствен ана-
лиз, след като вече сме формулирали подстъп към филмовото про-
изведение?

Нека да започнем например от това да наблюдаваме и да срав-
ним повторителните структури: преминаването по едни и същи 
улици (кръстовища, обекти), многократните влизания в жилището 
и особено в асансьорната кабина и прилежащите ú пространства 

3 Методическата насоченост на статията предполага мимоходом да се обясни значението на 
понятието секвенция / sequence - последователност/, но също и да се даде указание за истори-
ческия му генезис. И така, секвенция се нарича последователното протичане на поредица от 
кадри, които се разполагат между монтажните шевове, между две „отрязвания“, и си съпри-
надлежат в перспективата на визуалната графика, на пространствената и темпоралната конти-
нуалност. Секвенцията следва да се различава от сходното понятие за сцена, доколкото сцената 
е понятие за единица действие, а секвенцията се отнася към кинематографичната структура. 
Сходно е и нейното отграничаване спрямо епизода, който е основна сюжетна единица. За раз-
витието на понятието секвенция е показателно това, което щрихира Йоахим Пех в книгата си 
„Литература и филм“. Според него, необходимостта да се мисли за секвенция идва с налагането 
на „монтажния“ филм при Айзенщайн, доколкото в своята концепция за филмовото изкуство 
– основана на физиогномическата континуалност, Бела Балаш – съвременник и своеобразен 
опонент на Айзенщайн – възприема отделните кадри като перлена огърлица, при която не се 
вижда верижката [Пех, 1997, с. 162].
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(коридор, стълбище), сравнението между пространствата на дома 
и пространството на работното място (на Керъл), между дома и бе-
гло щрихираните интериорни пространства на заведения (в нача-
лото), преминаването между отделните помещения на жилището и 
създаването на отчетлива представа за разположението на стаите, 
акцентът на погледите навън (като при това следва да забележим, 
че зад тези погледи не стои някаква сюжетна необходимост и те се 
превръщат в своеобразен поведенчески тик, в рефлекс на желани-
ето за напускане). 

Зрителят получава усещане, че чрез тази повторителност сами-
ят той е постепенно въведен във визуални коловози, че погледът 
му се движи по разпознаваеми улеи, попада във вече премина-
ти от другиго бразди. Оттук нататък наблюдателят няма да може 
да се раздели с това усещане за присъствие във вече видяното, а 
вместо това до него периодично ще достигат вълни от внушение 
за натрапчивост. И ето как в този смисъл финалът с фокуса върху 
снимката от детството се явява съвсем не психоаналитична илюс-
трация, защото далеч преди края със същата последователност 
камерата се е плъзгала поне веднъж в точно същия ред и с точно 
същата скорост по предметите в стаята (например в началото на 
17-тата минута от филма), с единствената разлика, че единствено 
във финала ходът на камерата достига до снимката с уплашения 
поглед на Керъл като дете. По такъв начин като основно постиже-
ние на този въздействащ финал може да се мисли окончателното 
„настаняване“ на зрителя в улеите на филма: подобно на това, кое-
то сме говорили със студентите за „Кабинетът на д-р Калигари“  във 
връзка с един от неговите официални плакати, Полански внушава 
„ти вече си Керъл“4, ти не можеш да напуснеш (така лесно) нейната 
орбита, ти следваш нейния натрапчиво плъзгащ се по предметите 
поглед даже когато персонажът ѝ вече го няма, продължаваш го в 
неговото клаустрофобично зацикляне, защото това е твоят поглед.

По такъв начин попадаме в процедура, която някога в литера-
турата e управлявала – макар чрез други, езикови кодове – апе-
лите на вживяване/вчувстване в гледната точка на персонажа. За 
разлика от „вчувстващото се“ гледане на филма, при процедурата 
на анализ зрителят си дава сметка за начина, по който са направе-
ни тези улеи, отчита разликите в повторителните структури, дава 

4 „Ти трябва да станеш Калигари“ – гласи рекламният плакат на филма на Роберт Вине.
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си сметка как и накъде го водят. Например зрителят се вглежда и 
разбира как и защо строителната площадка насред улицата, през 
която Керъл преминава, е веднъж населена с работници, веднъж е 
без работници, а после отчита и появяването на пукнатина в земя-
та около това място, разполага и разбира тази пукнатина едновре-
менно „реалистично“, „психоаналитично“ и фантасмагорично, но 
и в повествователен план – като антиципация (пред-случване) на 
това, което следва. Тогава въз основа на структурите на редуване 
зрителят-анализатор разполага и подрежда повторенията и разли-
ките в значения, но също така ги възприема като същински ход на 
филма, като израз на неговия темпоритъм, който не само означава 
и води възприемателя, но също така и представлява, „е“ целостта 
на филмовото произведение. 

Мимоходом отбелязвам и средищното лайтмотивно постро-
ение на фокуса  (вниманието – фиксирането – обсесията – фобия-
та) от- и върху храната – отново заради начините, по които мотивът 
се повтаря и видоизменя подобно на мотива за оглеждането като 
себеотстраняване. Наред с това проблемите на храненето като 
лакмус на сублимация експлицират буквалните значения на отвра-
щение и погнусяване (повдигане).

Оттук нататък възприемателят-изследовател „събира“ това, 
което попада в тази мрежа от натрапчиво изграден темпоритъм: 
персонажите и техните пространства, вещите и техните простран-
ства, паралелно присъстващите обитатели и тяхното паралелно 
присъствие някъде другаде (в кулминационния отрязък – на по-
чивка в Италия). Само ако си дадем сметка и разположим анализа-
ционно графиката на щрихираните последователности, единстве-
но тогава ще забележим ролята на другите – на съседите, минува-
чите, клиентите. И по такъв начин не само ще бъдем подготвени за 
момента, когато в края на филмовия разказ съпротивата на Керъл 
е снета (а тя е съпротива да се допусне до жилището – аналог на 
съпротивата за допускане до- и в тялото), а хората, навлизащи от-
вън навътре някак твърде лесно, безпричинно и безапелационно 
се разполагат в жилището на индивида и триумфално крачат из 
него. По такъв начин ще бъдем наясно с мотивите и природата на 
паническия страх: ще бъдем Керъл, но и ще сме в състояние да я 
разбираме. – Тук е мястото да кажем, че (като изключим простран-
ството на дома) съседите представляват обединително звено, общ 
лайтмотив в трилогията (адът – това са другите). Практически съ-
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седите носят и оповестяват развръзката: след като Керъл е успяла 
сравнително дълго да охранява домашното си (личното) простран-
ство в самота с фантазии, фантасмагории, кошмари, в края те три-
умфират с превземането на крепостта ѝ. Така пак краят отключва 
възможността наблюдателят да започне връщането си обратно по 
улеите на вече внушената повторителност, да си дава сметка за по-
гледите върху другите в качеството им на съседи-съжители. В това 
число и собствената сестра се явява като съсед-съжител, любовни-
кът на сестрата е съсед-съжител, даже и трупът на убития наемо-
дател е съсед-съжител. Светът изобщо е място на съ-обитатели. 
Оттук наблюдателят си дава сметка и отчита пресичанията на света 
на „аз“-а с другите, сблъсъка на „аз“-а с предметите и пространства-
та на другите. Така единството на филмовия разказ се осмисля като 
художествена студия за крехкия и уязвим акционен радиус на чо-
века.

III. „Бебето на Розмари“
Вече стана дума за жанровите настройки на този филм и за 

формирането на представите за демоничното в контекста на ро-
мантичната култура. На това място следва да се щрихира как ба-
лансираното разполагане в жанра се поддържа от лайтмотивната 
структура. Краят на филма повтаря началото по-отчетливо откол-
кото това става в „Отвращението“: на постъпателното „навлизане“ 
на погледа в сградата5 от началото съответства „излизането“ от 
нея в края. Тази рамка нямаше да има толкова значима тежест, ако 
действието не се развиваше почти изцяло в интериорните прос-
транства: в апартаментите на младото, току-що нанесло се в сгра-
дата семейство Удхаус (Розмари и Гай) и старата двойка Мини и 
Роман Кастивът. При това с напредването на филмовия разказ се 
налага натрапчивото внушение, че в действителност става дума за 

5 Къщата, около която се движи действието на филма и която задава вътрешния живот на 
персонажите, е известната сграда Дакота (Dakota Building), разположена непосредствено 
срещу Сентрал парк в Ню Йорк. Във филма тя носи името Брамфорд Хаус (Bramford House). 
Голямата част от сцените вътре в сградата обаче са снимани в студио, тъй като в нея по всяко 
време живеят знаменитости, които пазят личното си пространство и не допускат подобни ин-
тервенции: точно това отношение към личното пространство е средищен проблем във филма. 
На 8 декември 1980 г. – точно 13 години след завършването на снимките на филма – непосред-
ствено пред сградата е застрелян един от нейните известни обитатели – някогашният лидер на 
Бийтълс Джон Ленън.
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един и същ апартамент, а заживяването в него представлява вли-
зане в капан6. 

Розмари, която (за разлика от Керъл в „Отвращение“) е социал-
но активна, отзивчива, дори подчертано дружелюбна, ще бъде по-
казана извън пространството на сградата само в три кратки епи-
зода, първият от които още преди решението да наемат жилището 
(на излизане от огледа). В най-дългия от тези епизоди тя напразно 
чака за уговорена среща стария семеен приятел Хъч. В този мо-
мент напрежението от неслучилата се среща се пренася върху по-
гледа на Розмари към витрина на магазин с коледна украса: яслите 
на новородения Христос7. Точно в този момент я изненадва в гръб 
Мини Кастивът и „отвореното“ екстериорно пространство се за-
тваря във вече познатите за зрителя натрапчиви разговори. 

Тъкмо затова „полетът“ на камерата Уилям Фрейкър в рамко-
вите моменти на началото и края е особено важен за цялостното 
внушение. Рамковата ситуация на „влизане“ и „излизане“ в дома-ка-
пан е подчертана и акустично чрез лайтмотива на тъжната люлчи-
на песен, вплетена в музикалния образ на филма от композитора 

6 Дали действително съществува преход между апартаментите (и този преход се използва за 
целите на сатанистите), или това се случва само в съзнанието на Розмари – този въпрос подоб-
но на редица други е оставен неразрешен. Всеки събитиен възел се развива паралелно в една 
рационална и в една ирационална перспектива. В този смисъл анализът на филма следва да 
възпитава наблюдател, който проследява начините за налагане и поддържане на тази двой-
ственост, например – пазейки в съзнанието си плана на жилището, да държи сметка на това 
откъде е влязъл Гай, независимо от това, че най-често има възможност да го види едва в ко-
ридора, дали в други случаи е отворил вратата на съседите, или – в момента на безпомощното 
състояние на Розмари – те вече няма нужда да се прикриват (или пък – според „рационалното“ 
обяснение – нямат време за куртоазни любезности в ритуала на позвъняването), дали пък – не 
на последно място – динамизираният монтаж на филмовия разказ не е «отрязал» забяващите 
моменти на повикване на съседите, позвъняване, придвижване до вратата, отваряне и т.н.
7 Възприемането на историята за бременната Розмари като преобърната профанираща (а в 
известен смисъл и хулна) интерпретация на непорочното зачатие принадлежи към основните 
смислови пояси на филма. В лайтмотивен план тази сцена продължава хулните думи на съседа 
Роман към папата по време на първата вечеря на съседите заедно, а след това и образа на 
самия папа в кошмарния сън от нощта на зачеването. Ако зрителят пази активно в съзнанието 
си тази нишка (а в тук това не е никак трудно), може да види фигурите в яслата от витрината 
като силно деформирани. Нещо повече – зрителят може да разположи тази деформация в ня-
колко сюжетно-тълкувателни перспективи: тази на „дългата ръка“ на сатанистите; моментната 
емоционална неуравновесеност на Розмари (и в този смисъл възприемането на нейния поглед 
към нещата от света); местна хипарска мода.
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Кшищоф Комеда и изпълнена от самата Миа Фароу. Точно това не-
стройно тананикане сигнализира пълната и неочаквана промяна 
във финала: то сигнализира навлизането на майчински чувства в 
ужасената Розмари, с него тя „встъпва“ в новата си социална роля, 
независимо от внушенията, че в покритата с черен креп люлка 
лежи може би детето на дявола. Инструментално мотивът на песен-
та зазвучава още два пъти вътре в действието на филма: когато жи-
лището се променя с нововъведенията и под погледа на Розмари. В 
този момент зрителят вече знае каква е програмата на Розмари (же-
ланието да има дете е синонимно на желанието да има дом, който 
– по подобен начин – да създаде сама), така че разчита нахлуването 
на песенния мотив като навлизане в интимия свят на персонажа. 
В този смисъл същинското разминаване в младата двойка се носи 
от различното отношение на двамата към този интимен свят на на-
правени интериорни промени: амбициозният, но не особено та-
лантлив актьор Гай – вживян в поредния си кастинг – остава глух за 
вълненията на Розмари по трансформиращото се жилище. От тази 
пролука, откриваща се от неспособността двамата да преодолеят 
заедно пространствената съпротива на новото жилище, произтича 
разривът между тях, а не от предположението, че съпругът е бил 
оплетен от плана и въздействието на сатанистите.

Самият сатанизмът, който понякога се издига непредпазливо до 
статуса на емблема на филма, представлява на практика комиче-
ска перспектива от особен вид8: тази перспектива е действително 
мрачна, но също и непоследователна в разгръщането на своите 
претенции и мрежи, ту свръхвзискателна към филмовото дейст-
вие, например с често срещаната във филмите на Полански тема за 
световен заговор9, ту преднамерено наивна и бутафорна, карика-
турна спрямо самата себе си. В „Танцът на вампирите“ (The Fearless 
Vampire Killers, 1967) идейната подплата на вампирската общност 
е представена точно по същия начин, по който се самопредставя 

8 В хора на непредпазливите се включва например и Богомил Райнов, който по наследство от 
баща си би следвало да има по-точно око за окултното и неговите бутафорни деривати. Вместо 
това Райнов разглежда филмите на Полански еднозначно като присъствие на сатанизма в за-
падната масова култура [Райнов 1974].
9 И за световен заговор – така както и за вампиризъм, и за сатанизъм, и за фатализма в меж-
дуличностните отношения – Полански говори само и единствено през този особен комически 
филтър (например в „Пирати“, 1986, „Франтик“, 1988, „Писател в сянка“, 2010).
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сатанисткото общество в „Бебето на Розмари“ – точно единствено 
в един епизод, в нещо подобно на нелепа домашна конференция 
с откровено пародийна патетика. Любопитен е въпросът доколко 
тази особена мрачно-бутафорна комика носи от рефлекса на една 
характерна средноевропейска нагласа към причудливото и стран-
ното10. Тук само съвсем бегло ще отбележа общата нагласа към 
този тип природа на смешното с историите на Станислав Лем за 
Ийон Тихи и особено „Футурологичният конгрес“ (1970) – пикарес-
ков космически пътешественик, напомнящ на свой ред генезисна-
та си връзка с фигури като Мюнхаузен и Швейк, но също и с попад-
налия в абсурден битиен капан К. на Кафка.

Оттук нататък започва наслагването на възприемателни перс-
пективи, които вече касаят пренастройването на предмета на ви-
зуалната култура към непосредствения анализ. – Или – съвсем 
конкретно, имайки предвид казаното дотук, студентите получават 
възможност да наблюдават как кадрира Полански, какви странич-
ни (нефокусни) обекти поставя в кадъра, как сменя плановете, как-
во темпо на монтиране налага и т.н., след което да разполагат на-
блюденията си в значещи структури, например в характерни лай-
тмотиви като виенето на свят, последователните промени на въз-
приятията, паралелите между сънищата и действителността и т.н.

IV. „Наемателят“
Третият филм от трилогията е удостоен най-малко обществе-

но внимание. Докато другите две произведения се възприемат 
като самостойни значими постижения от историята на киното, за 
„Наемателят“ обикновено се говори посредством прикрепянето 
му към предишните два филма. Подобна несамостойност се дъл-
жи основно на онова тематично и жанрово стабилизиране, което 
настоящият текст опитва да релативира. Характерен в този план 
е прочитът на филма, който прави Линда Уилсън. Като свързва в 
своите наблюдения „Наемателят“ и „Отвращение“, тя търси оч-
ертаването на една „естетика на лудостта“ (aesthetics of madness) 
[Уилсън 1981, 63]. Въпреки че основателно обръща внимание 
на подчертаната комичност на образа на централния персонаж 

10 В своята „Литературна история на Средна Европа“ Зоран Константинович и Фридрун Ринер 
посочват причудливо-глуповато-странното (нееднозначното немско skurril) като характерна 
черта на средноевропейската модерност. [Константинович – Ринер 2003, 355 сл.].
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Трелковски (в ролята самият Роман Полански), изследователката 
наблюдава отклоненията в неговото поведение като израз на сво-
еобразна диагноза, която има характерни общи проявления със 
случаи като „Кабинетът на доктор Калигари“ и особено с „Психо“ на 
Хичкок [цит. съч., 65 сл.]. От гледна точна на търсенето на истори-
ческа континуалност подобна връзка е напълно основателна. Тази 
без съмнение налична процесуалност обаче трябва да преминава 
през наблюдения върху визуалната комплексност на специфично 
филмовите решения и тяхната връзка с водещи културни топоси 
като проблемите за двойничеството (в това число да отчита сле-
дите, водещи към Фройдовото Das Unheimliche11), но в не по-малка 
степен и проблемния комплекс на сплина с неговата модернистич-
на редакция, която се отдръпва от романтичната драматичност и 
се пренасочва към притъпеното усещане за действителност.

На това място филмът предлага взирането в една техника или 
по-точно на една програма за наблюдение, която изглежда сякаш 
специално измислена за целите и историческото развитие на фо-
тографията: мизанабим12. Става дума за перспективата на после-
дователно, повтарящо се до безкрайност вкутийчване на образ 
в образа, на потъване във вече видяното (дежа вю). В качеството 
си на оптически и светогледен модел представата за мизанабим 
възниква в Късния ренесанс и е особено продуктивна в епохата 
на Барока, например в практиката на така наречените vanitas-из-
ображения. В по-широк смисъл, преминаващ през характерните 
за век XVII век концепции за мястото на кунсткамерата като едно-
временно музейно и обитаемо пространство, идеята за мизанабим 
развива значения за живеене в безкраен огледален паноптикум на 
отразени значения и смисли, които ни водят по вече-не-нашия път, 
а по пътищата на другия, проектирани в разпознаваемите очерта-
ния на нашите собствени планове и траектории. 

11 „Ужасяващото“ (Das Unheimliche) е есе на Зигмунд Фройд от 1919 г., в което той анализира 
„Пясъчният човек“ на Е. Т. А. Хофман. Етимологическото значение на unheimlich се извежда от 
негативната проекция на домашното пространство (Heim). Ужасяващо е нещото, което няма 
дом, а – според обстоятелствата – обитава домашните пространства на другите, следователно 
този, който наема жилище, е unheimlich (странен, тайнствен, зловещ).
12 Като понятие от хералдиката mise en abyme има старофренски произход, като означава по-
ставен в бездна. Гербовете на средновековните владетели често използват перспективата на 
картина в картината. -Тук приемам слятото изписване на думата по подобие на понятието ми-
зансцен.
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Във филма на Полански всички обитатели на сградата, на близ-
ките заведения и магазини се държат с Трелковски така, все едно 
той е предишната наемателка Симоне Шул, която лежи в кома в 
болницата, след като е скочила от прозореца на същото това жи-
лище. Когато Трелковски посещава Шул в болницата, неразпозна-
ваемата зад бинтовете жена надава пронизителен вик13. – В хода 
на действието зрителят постепенно ще се досеща за причината: в 
образа на новия квартирант Трелковски тласнатата в дълбоката си 
психоза към гибел Симоне Шул е разпознала себе си. Но и във все-
ки един момент ще е несигурен за това обяснение: равнозначно 
възможно е самият Трелковски да представлява натрапчиво за-
връщаща се халюцинация на изпадналата в безсъзнание Симоне. 

В края на филма Трелковски, превърнат в Симоне Шул от погле-
дите на другите, скача (при това поне два последователни пъти!) 
от прозореца и е посетен в болницата от самия себе си, като реа-
гира на тази среща със същия този вече случил се пронизителен 
вик. – По такъв начин този ситуативен мизанабим напомня роля-
та на рамковите ситуации от предишните филми на трилогията. 
По-високата степен на радикалност тук е свързана не с детайли-
зирането на личностния разпад, а – напротив, с пропадането на 
всички ориентири спрямо състоянието на нормалното. Казано с 
други думи, в „Наемателят“ има само непрекъснато актуализира-
ща се рамка, само отпращане към нечий чужд живот, има живеене 
единствено в рамката и смъртен страх от това, че извън рамката не 
съществува абсолютно нищо. Тук завръщането във вече видяното 
води до пълно потъване на опорите, като при това и в бездната 
няма нищо екстремно – не се усещат като болезнени нито само-
нараняванията, нито дори суисидалните жестикулации; болезнено 
е единствено живеенето в този безкраен безпочвен мизанабим. В 
този план викът от началото/финала е реакция спрямо невъзмож-
ността за излизане от повторението, от безпочвеното едно и също. 
С това връзката на „Наемателят“ към прозата на Франц Кафка е не 
само фигуративна, през комическата перспектива на странно-аб-
сурдното, но и пряка – в достигането до израза на битийната праз-
нота.

13 Никъде в списъка на ролите или в афишите не фигурира името на Симоне Шул и съответно 
на актьор, който изпълнява ролята ú.
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Богати възможности за аналитични наблюдения на чисто ви-
зуалните настройки предоставят не само операторските пи-
руети на Свен Нюквист, които изплитат самостойното, особе-
но значимо пространство на вътрешния двор: едновременно 
бойна полоса, театрална сцена, пийпшоу рум, цирков манеж. 
Подходящ обект за визуален анализ тук са детайлно представени-
те състояния на централния персонаж, като всички те са също така 
последователно„вкутийчени“ в едно: в двойственото състояние 
на наблюдаван, съчетаващо страха, битийната несигурност, но и 
ексхибиционистичната наслада от напускането на собствената си 
кожа и от превъплъщението в другия.
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моДа вДъХновена от криЗа
доц. д-р Димитър Воденичаров

резюме: Всяка епоха оставя уникално социо-културно 
наследство и предава неповторим дух на времето, давайки 
характерна разпознаваема естетика в най-различни сфери, от 
високото изкуство до битовите навици и манталитет на хората. 
В историята могат да се открият редица примери за влияние 
на кризисни, политически, икономически, климатични и др. 
ситуации върху модата, формирайки особени ценности върху 
визуалния образ на човека. Тези влияния могат да бъдат от 
най-различен характер. В цикъл от статии „Мода вдъхновена 
от криза“ са представени критичните исторически периоди, 
оказали влияние на световната мода.

„Мода от епохата на Френската революция 1789 – 1804 г.“
„Октомврийска революционна мода 1917 – 1940“
„Италиански фашизъм и мода на бъдещето 1918 – 1940“
„Мода на Третия Райх 1918 – 1940“ 

abstract: Each epoch leaves behind a unique socio-cultural 
heritage and betrays unique spirit of the time, giving a distinctive 
recognizable aesthetic in the most different spheres, from high art 
to people‘s habits and mentality. In history can find a number of 
examples of the impact of crisis, political, economic, climate, etc. 
situations on fashion, forming special values on the human visual 
image. These influences can be from different character. They are 
in a cycle of „Fashion Inspired by Crisis“ articles presented critical 
historical periods influenced the fashion world.  

,,Fashion from the Era of the French Revolution   1789 – 1804“
,,October Revolutionary Fashion 1917 – 1940“
,,Italian Fascism and the Fashion of the Future 1918 – 1940.“
,,Fashion of the Third Reich 1918 – 1940.“ 
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Френска револЮция: 1789 – 1804 г.

Политическа ситуация

В началото на 1789 г. Франция е поставена в условия на поли-
тическа и икономическа криза, следствие на лошото управление и 
закъснелите реформаторски амбиции на владетеля. Притеснен от 
непрестанните размирици по парижките улици и върлуващи бан-
ди от озверели от глад селяни в провинцията, на 20 юни Луи XVI 
свиква съвет във Версай, състоящ се от „трите съсловия“ – аристо-
крация, духовенство и „обикновени граждани“ – занаятчии и тър-
говци. Притеснен от радикализма и „лошото възпитание“ на трето-
то съсловие, кралят нарежда на гвардейците си да не ги допускат в 
двореца. Представителите на гражданите, обидени от лошото гос-
топриемство, се събират да заседават на дворцовия тенискорт[1]  
и се обявяват за представители на Национално събрание.

Изпадналият благородник Оноре Мирабо става председател 
на събранието, което трябва да изработи нова държавна консти-
туция. Месец по-късно тълпата извършва символичния щурм на 
Бастилията, очаквайки да се снабди с оръжие и да освободи стоти-
ците политическите затворници. Зад решетките се оказват десети-
на криминални престъпници.

През август същата година се публикува Декларация за правата 
на човека и гражданина, текст заимстван от „За обществения дого-
вор“ на Русо и Декларацията за независимост на младата държава 
зад Атлантика. Сред авторите на документа са Мирабо, Лафайет [2] 
и Джеферсън [3], Свобода, Равенство, Братство са слова, изрича-
ни гръмко от всеки, но само за година смисълът на тези думи ще 
бъде гротескно изопачен. Поредица от 11000 държавни декрета 
преформатират изцяло новата държава. Националното учреди-
телно събрание отменя титлите на аристокрацията и подчинява 
църквата на държавата, като духовниците стават държавни служи-
тели, католици и протестанти получават еднакви права. Външният 
дълг се покрива с продажба на експроприираните църковни имо-
ти. Териториално страната се разделя на осемдесет и три равни по 
площ департамента. Сформират се Национална гвардия начело с 
генерал Лафайет и Национална жандармерия, която следи за об-
ществения ред и хуманноста на екзекуциите. Приет е нов кален-
дар с начало на летоброенето от 1792 г. Трикольорът е приет за 
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национален флаг. Право на глас имат само „активните“ граждани 
– жените не са между тях. 

Краят на монархията идва със замяната на Националното учре-
дително събрание от радикален Национален конвент, който про-
възгласява Първата френска република. Робеспиер, Дантон, яко-
бинецът и лидер на санкюлотите Жан-Пол Марат [4] провокират 
дебати за екзекуцията на краля. През януари 1793 г. Луи XVI е ек-
зекутиран. 

Революцията се разпада с допълването на Националният кон-
вент от Комитет за обществено спасение, умерените жирондисти 
са отведени на гилотината, а Комитетът под ръковдството на 
Робеспиер преследва масово политическите си противници в про-
цес, останал в историята като Големия терор. В края на 1793 г. е от-
ведена на гилотината и Мария-Антоанета, синът ú  Луи XVII за крат-
ко е даден в „приемно семейство“ от простолюдието, за да бъде 
възпитан в нов морал, където посреща смъртта си. В началото на 
1794 г. гладната революция „изяжда децата си“, Дантон е осъден на 
смърт за „прекомерна умереност“, Марат е убит, пишейки статия 
във ваната си от жирондистката Шарлот Корде, Робеспиер полудя-
ва и с високо вдигнат факел в ръка обявява „култа към Върховното 
Същество“ – фестивал в прослава на републиката [5], а Нотр Дам за 
„Храм на разума“

Конвентът изпраща на гилотината повече от 2000 човека, затво-
рите са претъпкани, а по парижките улици се шири беззаконие. 
С идентичен революционен терор Националната гвардия налага 
„разумен ред“ в страната, като затваря лидерите на санкюлоти-
те, разпуска трибуналите за обществена безопасност а оцелелите 
жирондисти са върнати на власт, като се обявява обща амнистия. 
Новата конституция създава двукамерен парламент, а изпълнител-
ната власт се дава в ръцете на петчленен кабинет от Директори. 
Краят на петгодишните кървави събития се слага от Директория.

Културна ситуация

Култура в епоха на революция е сложна и двусмислена форма 
на обществено съществуване. Могат да се открият милион опре-
деления и означения на култура, обхващащи почти целия матери-
ален живот. Гледайки през тази призма на културата, революциите 
променят коренно човешкото битие, слагайки „началото на нова 
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епоха“ за съществуването на новия човек. Новият гражданин, въз-
питаван по нов начин в различни от досегашните добродетели, 
говори на нов език, за да е годен да живее в нов ред сред ново 
общество. За да създадат „човекът на обновлението“, като начало 
революционерите въвеждат огромен брой промени във френ-
ския език, писмен и разговорен. Конвентът предлага том от над 
700 страници с описание на новите термини, замяна на думи и др. 
Като начало отпада обръщението във второ лице единствено чис-
ло и „ти“, „госпожо“, „господине“ се заменят с „гражданино“. До 1793 
г. това правило е задължително, и неспазването му се преследва 
от закон. Заменят се собствени имена и имена на топоними, свър-
зани с религиозни водачи и светци. Приети са имена, като Брут 
или Гракх, а Монмартър е преименуван на Монмарат „планината 
Марат“. Това са познати събития и в нашия национален културо-
исторически формат.

Ако разбираме културата в тесен смисъл – наука и изкуство, 
то революцията отваря дълбока пропаст в линията на френското 
Просвещение. Като цяло, през втората половина на XVIII век кон-
центрацията на културни дейци във Франция е понятна: поети, ху-
дожници, математици, химици – всички живели приблизително по 
едно и също време и значителна част съвременници на събитията. 
Ще дам няколко известни имена: Никола дьо Кондорсе – философ, 
математик, политик и икономист, като такъв става генерален ин-
спектор на Монетния двор по препоръка на неговия приятел Жак 
Тюрго – икономист и общественик, и двамата общи приятели на 
Волтер. Антоан Лавоазие, който на 29-годишна възраст става член 
на Академията на науките, известен  химик с огромен брой откри-
тия, въвежда понятието „химичен елемент“, разкрива от какво се 
състои водата, от какво се състои въглеродният двуокис и т.н. а 
също така през годините на революцията активно създава и про-
дължава научните си открития.

Тези хора влизат в революцията и участват активно в нея. 
Например, Бейли, най-известният астроном, изучавал луните на 
Юпитер и Халеевата комета, става кмет на Париж и взема активно 
участие в революцията. Чап, който изгражда първата телеграфна 
линия също активно работи в полза на републиката. Не на послед-
но място трябва да спомена професора по анатомия и механик 
Жозеф Гилотен, чието творение взема знаково участие в установя-
ването на републиканското държавно устройство.
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Естествено има и друга линия, която потвърждава горното, че 
да говорим за култура по време на революция е изключително 
трудно. Това е линия, насочена към задълбочаване на пропастта 
с миналото. Това са образователни проекти, целящи създаването 
на „новия човек“. Детето не принадлежи на родителите си, както и 
обратното. Детето се отнема от семейството и се отглежда в казар-
мено общежитие, за да бъде възпитано, като „истински  републи-
канец“. През август 1792 г. конвентът приема закон за борба със 
стария живот и всичко напомнящо за кралската власт. Резултат 
от този указ е унищожаването на огромен брой произведения. 
Старозаветните царе са съборени от фасадата на Нотр Дам, защо-
то Конвента подозира връзката им с кралското семейство. Самата 
катедрала е превърната в склад, Версай е запустял, унищожават 
се картини и антични скулптури. Горят се книги, защото няма нуж-
да от тях, остават само революционните творения а останалите 
се продават в чужбина или изгарят. Защото не трябва да останат 
спомени за религия и кралски деспотизъм. Радикалната ситуация 
предизвиква  Термидорианския преврат [6], след който общество-
то вече си задава въпроса: Защо хората, които носят културата на 
Европа и разпръскват светлината и към останалия свят, се оказват 
нация от вандали? Въпросът води до осмисляне какво е унищоже-
но и какво е създадено. Революцията и съпътстващите я историче-
ски събития оставят тежко наследство от алегорично, митологич-
но или религиозно съдържание, от което художествената образ-
ност трудно ще се възстанови. 

Унищожаването на аристокрацията, включително основния 
клиент на изкуството – църквата, появата на буржоазията на сце-
ната, предпочитанията, които имперското правителство предявя-
ва пред съвременните поданици, не на последно място, намалява-
нето на размера на жилищните помещения, всички тези фактори 
допринасят за неотменим упадък на мащабните композиции от 
Класицизма.

Чистата алегория естествено отразява преобладаващите на-
строения и вкусове на епохата. Така Купидон става любим мо-
тив, който се появява на всички изложби. След Купидон идват 
Познание, Минерва, Музи, реални личности от епохата. В ерата на 
революцията се създават нови персонализации – Законът, Любовта 
към родината, Свободата, Справедливостта и т.н. След 1795 г. во-
енните успехи на младия офицер Бонапард увеличават броя на 
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алегориите – Слава, Чест, Сила, Победа. В ерата на революцията 
процесът на деградация на религиозното изкуство протича бър-
зо, когато напълно изчезва до Директорията. При Консулството се 
възражда отново и напредва в ерата на империята. Митологията 
не се радва на симпатиите на Революцията. Въпреки това често 
се появяват нимфи   и вакханки. Художници, черпили вдъхнове-
ние от митологията, знаят как да съгласуват темите си с вкусовете 
на своите съвременници. Обръщат се към митовете за Херкулес, 
Орфей и Евридика, Ариадна, Едип, които напълно съответстват на 
войнствеността или сантиментализма на епохата. За художниците 
от революционната епоха е относително актуална и древната ис-
тория, представляваща непрекъсната поредица от аналогии със 
съвременните събития. Публиката в салоните на революционна-
та ера често е свидетел на събития от миналото, водени от Брут, 
Катон, Диоген, Регулус, Сенека, Кориолан и други примери за граж-
дански добродетели, впоследствие станали жертви на тиранията.

Естетически идеал и костюм под влияние на Френската рево-
люция от 1789 г.

Конфликтът между модерността и желанието да се възкреси от-
минало време се отразява на модата и през 1780 – 1790 г. се осъ-
ществява логичен преход на всички тенденции от класицизъм към 
античността. В този период женската мода, както и политиката, жи-
вописта и скулптурата, търсят възвишена простота. Първоначално 
античността прониква в облеклото по най-прекия път, през сцена-
та. През 1734 г. известна парижка балерина се появява на сцената 
в ролята на Ариадна от Пигмалион в пола без пание. Във френска-
та столица, където костюмът рококо по онова време е в апогея си, 
примата е освиркана, но в Англия тя е приета горещо. Именно ан-
гличани постепенно подготвят почвата за нов моден стил на френ-
ска територия [7]. Първоначално това са само изолирани опити за 
изкуствено въвеждане на антична естетика в облеклото, което ще 
получи широко признание само няколко десетилетия по-късно. 

През 1793 г. Жак-Луи Дейвид проектира национален костюм на 
героичната френска революция в древните традиции. Този опит 
се проваля гръмко в мъжката мода. Но женската  възприема кул-
та към античността почти безусловно. Възражения към антична-
та голота се отправят от пазители на христианския морал. Най-
значимият довод, от гледна точка на привържениците на старата 
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мода е факта, че за порядъчната жена обръчите на кринолина и 
банелите на корсета са защита на нейното целомъдрие. 

Медицинските изследвания от периода дават различна глед-
на точка. През 1788 г. д-р Самюел Томас фон Зьомеринг публикува 
изследване върху белодробните заболявания и рисковете от но-
сене на корсети. Но модата е безразлична към научните доводи, 
още повече към строгия глас на морала. Тук трябва да се отбеле-
жат и откровените проанглийски симпатии, завладели френското 
висше общество. Англия е безспорният диктатор на мъжка мода 
за Европа. Членовете на мъжките клубове са въвели в модата нови 
цветови комбинации, прически, жилетки [8] и наметала [9], съот-
ветстващи на техните капризи.

Модата на революционна Франция 

Елегантна Франция започна да носи груби обувки a la Franklin 
с високи заоблени токове a la Pan [10]. В женската мода се поя-
вяват елементи и аксесоари в облеклото, като препратка към 
вече независима Америка: a la Bostognen, a la Andapendance, a la 
Philadelphia, a la Nouvel Angleterre, които декларират симпатиите 
на французите към събитията зад океана. През 1792 г. червената 
(фригийска) шапка на осъдения [11] се превръща в символ на яко-
бинците, той се допълва от якобинското яке a la Carmagnole, сел-
ска връхна дреха. В знак на протест срещу късите дворцови панта-
лони (кюлот), към карманьолата се носят дълги и широки платне-
ни моряшки панталони, ползвани за работно облекло на корабите 
[12]. Задължително допълнение към облеклото на революционера 
е кокардата с трикольор или всички възможни начини за връзване 
на шал, пояс в задължитените национални цветове; син и червен, 
цветовете на Париж, бял на роялистите. Костюмът на протеста не 
просъществува дълго, но става основа за възникване на поредица 
от варианти на национални дрехи. Понятието „мода“ за национал-
ните костюм, разбира се е невалидно. Националният костюм става 
знак за съсловното разделение. 

От коренно различна категория са най-знаковите за пери-
ода персонажи, златната младеж симпатизираща на роялисти-
те, les Incroyables [13] и Merveilleuses [14]. Появяват се веднага 
след Термидорианския преврат, отбелязвайки екзекуцията на 
Максимилиян Робеспиер с разходка в карети по главните париж-
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ки улици. С връщането на столичния живот към нормален ритъм, 
започнали да се организират тематични балове на жертвите, до 
които се допускали само аристократи, потърпевши от якобинска-
та терор. Именно тези вечеринки стават сцена за демонстрация на 
естравагантната мода на нашите герои.

Инкруаябл носели дълги разрошени коси на кичури (спуснати 
от двете страни на лицето, оприличени с кучешки уши), с обръснат 
врат, подготвен за гилотината. Задължителен атрибут са лорнет 
или огромни очила и голяма бикорна шапка. Пъстра жилетката с 
„непринудена“ елегантност се закопчава от едно копче и едва по-
крива гърдите. Обемен шал – връзка обвива главата, покривайки 
лицето над носа. Модни са къси рединготи с големи ревери и висо-
ка яка. В ръка, изисканият младеж, носи грубо издялана възлеста 
тояга. Този външен вид се допълва от начина на общуване, обнос-
ките са арогантни, груби, модно е в разговор да се пропуска буква-
та „р“, за това пък изречението се конструира с максимален брой 
думи съдържащи буквата.

Партнирайки им, девойките мервейоз, също увеличават обема 
на главите си със силно накъдрени коси и огромна шапка с козир-
ка, наподобяваща патешка човка и украсена с панделки. Роклята 
удължен шамиз (шамизета) е антична туника или дълъг хитон от  
муселин или тънък лен, полупрозрачна, с голямо деколте, къси ръ-
кави и колан веднага под гърдите. Тази рокля е украсена с множе-
ство вълни от воали по ръкавите и по долния ръб на полата. По 
форма и материя дрехата е ушита като туниките или пеплосите на 
олимпийските богини,  за да очароват художници и поети, не на 
последно място да привличат вниманието на инкруаябл.

 Шамиз ще доминира в Европа дълго време, преодолявайки 
кратки и неуспешни експерименти, ще оцелее във Френската ре-
волюция и Директорията,  ще е интерпретирана в Ампир, но ще 
остане в употреба за дълго време, като неглиже.

През този период шамиз ще претърпи много промени, най-ве-
че за да извади на показ своето „съдържание“. Благодарение на 
производството на фини материи ще бъде наречената „гола“ мода. 
„Голата“ мода, макар да пести материал за сметка на  бижутата, ста-
ва обект на постоянни дискусии в обществото, тя предизвиква по-
дигравки, изостря мъжкия интерес, но е и постоянен повод за оп-
лаквания.
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Лекарите посочват здравните компромиси, правени за да се 
угоди на новата мода, чужденците се ужасяват от смелостта на па-
рижките жени. През 1802 г. Magazine de Mod препоръчва на чита-
телите си да посетят гробището на Монмартр, за да видят колко 
млади жени едва достигнали тридесет години, стават жертва на 
голата мода. А туристите, след посещение в Париж, разказват за 
тоалетите, считани за елегантни и сдържани, които в миналото са 
били недопустими дори за жени с колебливи добродетели. 

Модата „а ла антик“

На мода се появяват перуки с къса прическа. Ценителите оби-
чали да променят изражението на лицата си, затова тъмните перу-
ки се редували със светли, приема се правилото „руса перука су-
трин, кестенява или червена за обед и тъмна перука вечер“. Мадам 
Талиен, страстна испанка, въвежда бялата перука, която ефектно 
откроява мрачните и черни очи. Нейната инициатива става толко-
ва  популярна ,че някои дами се сдобиват с по 30-40 перуки, което 
им позволява ежедневно да променят външния си вид. Истински 
фурор постигат  мервейоз в тесен кръг от изискани знатни фигури, 
като публично демонстрират отхвърлянето на всякакви естетиче-
ски идеали и норми на поведение с шокиращите си маниери и вън-
шен вид. Към това странно общество са приобщени, както мадам 
Талиен, така и бъдещата императрица Жозефина, разхождайки се 
в напълно прозрачен муселин върху голите си тела. За да засилят 
ефекта, навлажняват  шамизетите си с вода,  за да изявят пикантни-
те детайли. Костюмът им се допълва от ярки алени панделки около 
врата, огромни кадифени шапки, чорапи с вложки от различен ма-
териал и цвят, тесни обувки, огромни панделки и ... пощенски рог, 
висящ като украса върху дебела верига на врата спускаща се почти 
до талията. Мервеьоз са изключително изобретателни в прически-
те. Осмеляват се да бъдат първите, които носят моделите „жертва-
та“, „под бесилото“ и „дивак“. Последната е  прическа на  „току-що 
станала от сън“. 

С идването на власт през 1800 г. на Наполеон Бонапарт, корси-
канец консервативно насторен  към по-слабия пол, Тереза Талиен 
престава да играе ролята на моден диктатор на френското обще-
ство и това въпреки факта, че е била жена, която  знаела как да 
привлече чуждото внимание. Бонапарт забранява на жени без до-
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казана безупречна репутация да се появяват в неговия дворец. Той 
никога не забравя колко огромно влияние са оказвали подобни 
дами върху мъжете в тези разгулни събития. Тези времена при-
ключват завинаги, когато мадам Талиен, една от приближените на 
съпругата на Наполеон, Жозефин дьо  Боарне, се разполага  в ло-
жата  на театъра, почти гола до кръста [15].

Испанската кокетка Тереза Талиен губи битката срещу Бонапарт 
на парижкия фронт, но модата ú прекрачва границите на Франция, 
така че всички дори най-смешните и нелепи модни френски ново-
сти от онова време започват да се имитират от Европа.
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„FloWeR poWeR“ –
виЗуална наслаДа или скрити коДове

доц. д-р Динка Якимова-Касабова

резюме: Докладът разглежда развитието на десените с фло-
рални мотиви в текстилния и моден дизайн. Характеризират 
се видовете флорални елементи през епохите и до днес, като се 
проследява тяхната символика в различните култури.

summary: The report examines the development of floral pat-
terns in textile and fashion design. The types of floral elements are 
characterized through the epochs and to the present day, tracing their 
symbolism in different cultures.

Флоралният мотив е най-универсалният обект на вдъхнове-
ние за майсторите в сферата на текстилния и моден дизайн. Както 
и да се променят светът и неговата история, цветето неизменно 
присъства в облеклото на всички социални слоеве открай време. 
Флоралните мотиви провокират сетивата и привличат с цвят, ми-
ризма и визия. Те могат да бъдат безкраен обект на съзерцание в 
живата природа. Как точно са били пресъздавани и има ли симво-
лика, скрита зад лицето на тази нежна материя? Древните египтяни 
са известни като първите флористи в историята, те създават спе-
циални украси от цветни венци и кошници с цветя за отбелязване-
то на събития от живота им. Подредени с изключително внимание, 
гирляндите от цветя представят визия от семпла красота, в която 
многократно се повтаря един водещ елемент. Обикновено най-чес-
то срещаният мотив е този на лотосовия цвят, който се счита за све-
щен. Жълтият му център и белите венчелистчета символизират бог 
Ра, бога на Слънцето. Освен него се използват папирусът, жасминът, 
акацията, нарцисът. Образът на всяко едно от тези цветя оживява 
в битието на египтяните със своя строго определена символика. 
Папирус и лотос заедно символизират обновление и подмладява-
не и са знак за прераждане след смъртта. Дълго време хората са 
използвали живите цветя, за да персонализират облеклото си чрез 
аромата им, украсявайки дрехите с венци и брошки от растения.

Използването на бродирани тъкани, наситени с флорални ком-
позиции, за изработване на кимоно, е традиция, която датира от 
12-и век в Китай, а по-късно обхваща Близкия Изток и Азия.
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В ислямската култура лале-
то е символ на Аллах и обичайно 
се изобразява като декоративен 
мотив в мюсюлманските храмо-
ве. То е изключително често изо-
бразявано върху тъканите през 
ХVIII в. в периода на разцвета на 
Османската империя, който оста-
ва в историята под името „Епохата 
на лалетата“. Цветето става тол-
кова популярно, че образът му 
може да се види върху дрехи и 
оръжия, джамии, килими и съдо-
ве. Лалето е символ на щастието, 
на благоденствието и на любовта.  
[Мая Петрова, 2017] (https://www.hera.bg/s.php?n=4019) 

Подобно на лалето и лотоса, издигнат в култ и наричан 
„Императорско цвете“ в древен Китай е божурът, който е високо 
ценен и в Япония.

„Поетичност, романтика и 
легенди витаят около едно от 
най-красивите градински рас-
тения – божура. С произхода му 
са свързани немалко мистерии и 
загадки, повечето от които раз-
криват неговите лечебни свой-
ства. Родината на първите сор-
тове е Китай, където се отглеж-
дат отпреди хилядолетие и се 
смятат за национален символ 
и любимо цвете, каквито са хри-
зантемата за японците и роза-
та за европейците. Неслучайно 
на китайски името на божура оз-
начава „най-красив“. Произходът 
на латинското му наименование – Paeonia – обаче e свързан с пла-
нината Олимп, която заема централно място в гръцката мито-
логия. Според историята божурът е кръстен на гръцкия лекар 
Пеан (Paean/Paeon), който, използвайки таланта си на лечител, 

Връхна дреха с лалета - 16 век, Турция
материал - италианско копринено кадифе

"Karaori robe"
традиционно кимоно - Япония, 1980
техника - жакард с божури от сатен 
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излекувал един от боговете, Хадес. За благодарност Пеан бил 
спасен от участта на простосмъртен и превърнат в прекрасно 
цвете, притежаващо способността да лекува.“ [Университетски 
ботанически градини – Балчик, 08.05.2015 г.] (http://www.ubg-bg.
com/news-view-300.html)

Божурът има своята специфична характеристика, отразена мно-
го добре в рисунките на текстилните майстори, създаващи платове 
за дрехи със специално предназначение. Много често той декори-
ра семплата форма на кимоното. Един такъв дизайн на китайски 
художник е създаден за направата на японско кимоно в традицио-
нен стил за театър. Виждаме утвърдената символика на божура, 
пресъздаден от излъчващите светлина копринени конци. Плат с 
богата текстура и цветове, изработен в жакардова техника. 

Красивите и доста капризни цветя били любими на китайските 
императори. Божурите са споменати за пръв път като лечебни рас-
тения към 500 г. от н. е. През 1931 г. английската авторка М. Грийв 
пише: „В древни времена се смятало, че божурът е с божествен 
произход и е дошъл от Луната.“ В традиционната китайска меди-
цина коренът от бял божур се смята за подхранващо кръвта сред-
ство и се употребява при проблеми на женската репродуктивна 
система [Спасова 09. 14, 2014] (https:lekuva.net)

Символика на лечебна сила и магически смисъл са втъкани и в 
българските шевици. Натоварени с ролята да лекуват, те носят пло-
дородие и свързват влюбените. Дървото на живота е една ембле-
матична шевица от българската носия, извезана ръчно в хармонич-
но съчетание от цветове; тя е символ на плодородие и дълголетие. 

Според Йорданова друг вид 
орнаментика, широко застъпена 
в българската шевица, е расти-
телната, която е силно геометри-
зирана. Според някои изследо-
ватели растителните орнаменти 
се появяват по българските земи 
още преди епохата на римското 
владичество [Йорданова, 1983]. 
Един от най-старите орнамен-
ти от растителен характер е т. 
н. Дърво на живота. Този орна-

Дървото на живота - област Стара Загора
материал - памук, вълнени конци

техника - кръстат бод
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мент е тясно свързан с култа към майчинството и плодородието. 
Олицетворява цикличния характер на космическата еволюция 
– живот, смърт. Според други историци в знака е заложена идея-
та за троичното начало, като двете вертикални линии са символ 
на божествената същност, спускаща се над човечеството. В древ-
ността този знак е бил символ на власт, знак на българските кня-
зе. Тълкува се като душа, изпълнена с очакване, човек с протег-
нати към небето, към Бога ръце. [ Петя Велева; Лина Йорданова; 
Габриела Кирякова; Надежда Ангелова, 2018 г.] (https://www.dipku-
sz.net/izdanie/495/tayniyat-ezik-na-blgarskite-shevici)

Дървото на живота, разказва Цветомир Петков, е често сре-
щан мотив и композиция в българския фолклор. Представя идея-
та за връзката между земния материален и небесния духовен свят. 
Композицията може да бъде както симетрична, така и асиметрич-
на. Разклоненията на дървото представят плодовете на живота в 
неговите различни етапи. Често централният плод е представен 
като фигура Елбетица. Като композиция Дървото на живота е тясно 
обвързано с флоралните елементи. То може да бъде изобразява-
но чрез цветя, листа, плодове, в по-редки случаи и с фигурите на 
дървета и храсти. Понякога се среща и във вид на лоза. В общата си 
форма Дървото на живота изобразява големи и тежки плодове и 
цветове, като стеблата са винаги тънки и завити – символ за спи-
ралата на живота, и с малки листенца, чрез които се постига си-
метричната или асиметрична форма. Най-често срещаните форми, 
образувани при Дървото на живота, са или кръгли, или квадратни. 
[Цветомир Петков] (https://vezba.bg/) Дървото на живота симво-
лизира връзката на жената с рода и корените, и нейната социална 
зрялост. [Веселка Петрова, 2015 г.] (https://beauty.fashion. bg/) 

Веднъж изобразени от майстора, цветята не само играят сим-
волна роля в композицията, а разказват и истории. Силно стили-
зирани или натуралистични, цветята стават част от дрехата през 
ренесанса, барока и рококо.

Сложни композиции от цветя, изработени върху жакет от XVII в. 
създават усещане за литературен разказ, който ни разкрива сим-
волите  на  любовта, предаността и плодородието.
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Наблюдаваме лъкатушещ десен от иглики в съчетание със слън-
чогледи, разположени по предните части и  ръкавите. Жената е 
носила това произведение като неофициално домашно облекло. 
Отново олицетворение на чистата любов и преданост се наблюда-
ва в сложната и геометрично точна бродерия на женска риза от 
1600 – 1620 г. от Англия. Върху копринения плат с прецизна точ-
ност са изобразени стилизирани рози и карамфили, поставени 
между декоративна решетка от плетеници. Право стебло с листен-
ца завършва в извити като спирала корени – форма, която наблю-
даваме при тънките завити стебла на Дървото на живота, символ 
на спиралата на живота в българската шевица. В минали времена 
символиката присъства и е силно закодирана в изображенията, 
разказващи за чиста любов, преданост, разбирателство в семей-
ството, всеобщи житейски преживявания. Символите следват ци-
къла на живота не само както е доказано в нашата българска шеви-
ца, а и в декорацията на западноевропейския костюм.

Грахови шушулки, избродирани върху чифт домашни чехли от 
кадифе, са знак за близост в семейните отношения. Избродирани 
от сребърни конци в съчетание с огледално разположени птици 
и растения, завършващи отново във волути. Този аксесоар е бил 
разхождан из домакинството на английска дама през 1650–1670 г. 

Женска риза - Англия, 1600-20 г.
материал - коприна
техника - бродерия

Жакет - Лондон, 1625-50 г.
материал - коприна
техника - плетиво
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Коприненият брокат през XVIII в. е наситен с цветя, той е най-ха-
рактерен за Европа и е известен като „френски брокат“.

Сходство и повторение меж-
ду флоралните елементи, изо-
бразявани през различните епо-
хи и в различните социални сло-
еве, неминуемо съществува, но 
те не губят от своята символична 
стойност и красота. Те са утвър-
дени знаци, част от историята на 
текстилния дизайн и облеклото. 
Един изключителен експонат 
от 1740–1745 година на двор-
цов костюм от Англия разказва 
своята история. Изработена с 
висока прецизност и майстор-
ство, роклята е с ширина над 2 
метра в долната си част и е де-
корирана с живописна картина 
от преплетени цветя. Усукани 
по двойки стебла се трансформи-
рат в примка и завършват с малки пискюли. Цветята са разполо-
жени по цялата площ на бялата коприна, това са натуралистични 
изображения на жасмин, орлови нокти, божури, карамфил и слън-
чогледи в съчетание с мидени черупки. В завършващия пояс към 
подгъва на полата са изработени листа от сребърни нишки, допъл-
нително подплатени, така че да създават двуизмерна визия в кос-
тюма. Цялата декорация от долната пола е пренесена и в детайли 
на торса, така с изключително майсторство и хармония е постигна-
та впечатляваща визия – истински шедьовър на изкуството.

Домашни обувки - Англия, 1650-70 г.
материал - кадифе, позлатени нишки

техника - бродерия

Френски брокат, 1700-1720 г.
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През XIX в., с бума на техническата революция, мащабът на фло-
ралните десени се увеличава значително благодарение на новите 
възможности за текстилен печат върху тъканите и предимно вър-
ху памука, чиито характеристики са благоприятни за откритите 
нови техники за печат.

Прославен и многолик 
е образът на Уилям Морис 
– поет, художник, тексти-
лен дизайнер и предпри-
емач. Той създава сложни 
многопластови компози-
ции от флорални мотиви, 
които украсяват домове-
те на англичаните във вид 
на тапети, завеси, дамаски. 
Неговите творби биха сто-
яли убедително на модния 
подиум и днес.

 
Много от дизайнерите се вдъхновяват от изминали епохи, а тъй 

като флоралният мотив съпътства и насища нашия живот с при-
съствието си, той не спира да вдъхновява и днешните водещи мод-
ни дизайнери.

Детайл от дворцов костюм - Англия, 1740 - 45 г.
материал - коприна, посребрени копринени конци

техника - бродерия

Флорален десен
автор: Уилям Морис
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Забележителен пример са колекциите на Йоджи Ямамото и Рей 
Кавакубо за пролет/лято 2020 г. Любители предимно на компози-
циите в черно, тази година те ни изненадват с модели, облечени в 
цветя. Верни на стила си, но в нов цветист облик те насищат модния 
подиум с цвят. Долче и Габана, Версаче, Диор, Марк Джейкъбс… 
няма моден дизайнер, който поне веднъж да не се е възползвал 
от силата на цветята, за да я пресъздаде на модната сцена. Майкъл 
Корс показва своето вдъхновение от ерата на хипи културата от 
60-те години на миналия век. Колекцията е представена за сезо-
ните пролет/лято 2019. В нея ясно личат препратките към стила 
на обличане на „децата на цветята“, чието мото е емблематичната 
фраза „FLOWER POWER“. Епоха на бурни промени, когато тради-
ционните правила в обществото са поставени под съмнение и се 
преобръщат в полза на младото поколение. То пренарежда дори 
историята на модата в една съвсем нова визия.

Yohji Yamamoto s/s - 2020 "Comme des Garcons" s/s - 2020
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Цветята се превръщат в истинско олицетворение на една идея 
за по-добър живот, в който красотата и любовта са поставени на 
пиедестал. Младото поколение използва цветето като посланик 
на своите идеи. То присъства, както физически, така и изрисувано 
върху лицата и дрехите. Ярки флорални десени разгръщат живо-
писни картини върху платовете, от които се създават изцяло нови 
силуети. Ерата на хипи движението е най-доброто доказателство 
за силата на цветята да бъдат едновременно вдъхновение и сим-
вол на една идеология, проповядваща хуманност и любов. 

DIOR - S/S 2003 г. Marc Jacobs - S/S - 2020 Louis Vuitton - S/S - 2020

Dolce & Gabbana 
S/S - 2019

LV - S/S - 2019 Versace - S/S - 2019
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Съвременните дизайнери не са престанали да използват де-
сените с флорални мотиви, те се обръщат към рисунката на цве-
тя и разчитат на пъстрата композиция да подкрепи цялостното 
изграждане на идеите им за съвременна визия. Дали търсят сим-
воликата зад тези цветни съчетания, имат ли нужда да разказват 
чрез тяхната символика, както предшествениците им? Цветето в 
текстилния и моден дизайн отдавна е лишено от тежест и дълбок 
смисъл, какъвто е бил влаган преди при създаването на тъкани за 
облекло. Десенът е унифициран, няма йерархично или символно 
значение. Много малко хора се интересуват от това какво изобра-
жение носят на дрехата си. Традициите и преданията, запазени в 
историята, като че ли остават между страниците на книгите и ал-
бумите. Забележително е, че дизайни отпреди хиляди години мо-
гат да стоят еднакво добре в различни времеви отсечки. На днеш-
ния моден подиум се разхождат прекрасни примери за текстилна 
декорация, красиви, изработени с виртуозност, цитирани с диги-
тална точност, но те са възприемани по различен начин. В нашето 
съвремие необходимостта от прилагане на традициите е минима-
лизирана. В хода на материалното ни ежедневие ние се придър-
жаме повече към онези неща, които можем да видим и пипнем 
без допълнително натоварване с информация или скрита симво-
лика. Бързото дигитализирано производство е удобно, но лишено 
от енергията, с която авторът докосва произведението си. Все пак 
то дава възможност за създаване на усъвършенствана визия и из-
тънчени детайли, които да носят визуална наслада на потребите-
ля. Настоящите нужди определят и интересите, а те пък определят 
търсенето. Модният и текстилен дизайн еволюират към една съ-
временна лека форма на асимилиране, форма на не усложненото 
и семплото, създадено от сложна технология. Силата на цветята е 
безспорна, независимо дали те ще бъдат символ на бог, житейски 
преживявания или емблема на идеология. Тази крехка красива ма-
терия умее да вдъхновява поети, художници и дизайнери. Образът 
ú се предава и пресъздава безброй пъти и всеки един изненадва и 
вълнува по свой уникален начин. 

„Ако можехме да видим чудото на едно цвете ясно, целият ни 
живот би се променил.“ – Буда [Dr Purushothaman, 2014].
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Етика без компетентност е безсмислена,
а компетентност без етика – немислима.

Ethics with no competence is senseless, 
competence with no ethics – unthinkable.

резюме: Текстът разглежда професията музикант в България 
през призмата на професионализма, професионалния стандарт 
и професионална етика. Като отправна точка е използван во-
дещият приоритет на Лисабонската стратегия на Европейския 
съюз – икономика на знанието. Това е концепция на Съюза за 
използване на знанието в единство с информационните и кому-
никационните технологии като основен ресурс за подобряване 
качеството на живот и за социално-икономическото развитие 
чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Основен 
двигател за реализирането на тази цел е интелектуалният капи-
тал – човешкият потенциал и образованието, с все по-нараства-
ща роля на квалификацията, компетентността, способностите, 
креативността. Дадени са няколко примера от реализационното 
поле на музиканта в нашата действителност, които илюстри-
рат приложимостта на професионалните норми и професио-
налния морал като начин на поведение и ценностна система. 
Проблемите се разглеждат и с ракурс към нормативната уредба 
в тази професионална сфера.

ключови думи: професионален стандарт, професионална 
етика, професионализъм, компетентност, ценности.
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abstract: The text analyzes the profession of the musician in 
Bulgaria through professionalism, professional standards and pro-
fessional ethics. As a starting point it uses the main priority of the 
Lisbon Strategy of  EU – knowledge-based economy. This is the con-
cept of the Union concerning the usage of knowledge in unity with 
information and communication technologies as a major resource 
in creating a better quality of life and a better social and economic 
development through intelligent, sustainable and inclusive growth. 
The basic motor for the realization of this aim is the intellectual capi-
tal – the human potential and education, with the increasing role of 
qualification, competence, skills, creativity. The text provides a few 
examples of the musician’s realization in the contemporary reality, 
which illustrate the adaptability of professional norms and profes-
sional ethics as behaviour and moral values. The problems are viewed 
with reference to the regulatory framework in this professional area.

Key words: professional standards, professional ethics, profes-
sionalism, competence, values.

Въведение: Човешкият капитал в новата икономика на знанието
В съвременното глобално общество ролята и значението на 

знанието и информационните технологии предопределя разви-
тието на обществото. Знанието, създадено в резултат на конвер-
генцията на информационни и телекомуникационни технологии, 
става водещ ресурс в глобалното общество. Бързото развитие 
на технологичния прогрес на обществото, в което липсват прос-
транствени и времеви граници при създаването и приложението 
на информацията, създава условия за конкуренция в рамките на 
целия свят. Неограниченият достъп до информация стимулира ин-
дивидуалното развитие – всеки има достъп до огромно знание и 
може да прави достъпно за всички своето познание, да реализира 
потребности, свързани със самоактуализацията на личността, при 
което знанието е движеща сила за създаване на разумна среда за 
съществуване на човека и подобряване качеството на живот във 
всички негови аспекти.

Наред с формирането на единно информационно-комуника-
ционно пространство масовото използване на информационни-
те технологии, развитието на пазара на информация паралелно с 
този на природни ресурси, труд и капитал, информацията и зна-
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нието се превръщат във фактори за реализиране на възходящо 
социално-икономическо развитие. Нараства ролята на квалифи-
кацията, професионализма и творческия потенциал на работната 
сила в европейската общност, която е определила като свой осно-
вен приоритет създаване и развитие на икономика на знанието1. 
Икономика на знанието е амбициозна цел, залегнала в стратегията 
„Европа 2020“2 (2010 г.), чиито основни приоритети са интелиген-
тен растеж3, устойчив растеж4 и приобщаващ растеж5 [1: 87–89]. 
Човешкият капитал6 и образованието са основен фактор за по-
стигане на тази цел. Тя е заложена в Лисабонската стратегия (2000 
г.), Европейската квалификационна рамка7 (2008 г.), Европейската 
референтна рамка (2009 г.) и в националното законодателство на 
европейските страни. Развитието на човешкия капитал и квалифи-
цирането му чрез обучение и образование в Европейската квали-
фикационна рамка е дефинирано в няколко нива на резултатите от 

1 Основна цел на Европейския съюз е създаването на конкуретноспособна, развиваща се и с 
устойчив растеж икономика на знанието, в която основен ресурс е знанието [1: 92].
2 В изпълнение на тази стратегия е изготвена Националната програма за реформи на 
Република България (НПР). В нея страната поема ангажимент да осъществи икономически и 
структурни реформи за постигане на националните цели по стратегия „Европа 2020“.
3 Интелигентен растеж – целù развитие на икономиката, базирано на знания и иновации.
4 Устойчив растеж – насърчава развитието на по-конкурентноспособна икономика с по-
ефективно използване на ресурсите. В съвременното общество ключов фактор за конкурент-
носпособността и икономическия растеж е човешкият потенциал, основа за създаване на ико-
номика на знанието. От това произтича нуждата от нова система на образование, нов профил 
на образователните институции, както и нов статут на обучаващи и обучавани, адекватен на 
настоящата информационна епоха [1: 89, 103].
5 Приобщаващ растеж – постигане на високи равнища на заетост, което да стимулира иконо-
миката и да доведе до социално и териториално сближаване.
6 Човешки капитал – знания, умения, компетенции, опит, мрежа от връзки, потенциал за 
развитие, здраве, усещане за удовлетвореност, способност за работа, както структурния капи-
тал и капитала на отношенията, е част от интелектуалния капитал [1: 92].
7 Европейската квалификационна рамка (ЕКР) представлява обща референтна рамка за 
обвързване на различните национални квалификационни системи. Сред основните ú цели 
са премахване нуждата от допълнително признаване на квалификациите на гражданите от 
Европейския съюз, улесняване на мобилността в Съюза и насърчаване на ученето през целия 
живот [3].
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обучението8, като за всяко от нивата са определени три категории 
дескриптори – знания, умения и компетентност9.

Категориите компетентност, компетенция и способност
Дефинирането на тези категории е направено спо-

ред: Европейската квалификационна рамка и Ненова [1]. 
Придобиването на определено ниво на компетентност може да се 
разглежда като способността на индивида да използва и съчетава 
знанията си, уменията си и по-широките компетенции според раз-
нообразните изисквания, породени от специфичния контекст, си-
туация или проблем. Трябва да се разграничава компетентност от 
компетенция. Компетентността е интегрално качество на личност-
та. Тя е лично постижение и притежание. Компетентността включ-
ва следните елементи – знания, умения, поведение, опит и способ-
ности. Най-общо компетентност означава вещина, осведоменост, 
способност, опитност, умелост. Тя се приема за базово качество 
на индивида, свързано с изпълнението на определена дейност и 
влияещо върху ефективността и качеството на изпълнението ѝ. 
Формирането, развитието и усъвършенстването на компетент-
ността се основава на личностните характеристики и ценностите 
на човека10. Демонстрирането и доказването на компетентността 
става чрез самостоятелното и успешно участие в конкретна дей-
ност, съобразно изисквания към професията и/или стандарти.

8 ЕКРсъдържа осем нива (с определени равнища на постигнати знания, умения и компетент-
ност за всяко от тях), които обхващат общото, професионалното и академичното образование и 
обучение, като се прилагаи към продължаващото обучение [Пак там].
9 В контекста на ЕКР знанията се определят като теоретични и/или фактологични (те се при-
емат като неявен актив и елемент на интелектуалния капитал), уменията са познавателни 
(включващи използване на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (вклю-
чително сръчност и използване на методи, материали, уреди и инструменти), компетентността 
се описва с оглед на степента на поемане на отговорност и самостоятелност.
10 Човешките ценности (важни и трайни убеждения или идеали, споделяни от хората за това 
какво е добро или лошо, желателно или нежелателно, правилно или неправилно) имат голямо 
влияние върху поведението и отношението на човек във всякакви ситуации.Те са приоритети-
те на хората за това как да живеят живота си – в личен план, в служебен, във всякакъв план. 
Човешките ценности са десетки, но от гледна точка на професията водещи са – взискателност, 
гъвкавост, дисциплина, доверие, ефективност, ефикасност, интелигентност, квалификация, 
компетентност, креативност, мотивация, образование, обучение, професионализъм, целесъо-
бразност и др. [8].



54

Компетенцията е нормата, стандартът за качествено изпълнение 
на професионалните функции. Тя е предварително зададено изис-
кване към образователната подготовка на обучаемия, т.е. тя е ха-
рактеристика на неговата професионална роля [1: 98–100]. 

Компетентността се дели на предметна/специфична компе-
тентност и висша компетентност, определяна като способност. 
Способността включва тясно специализирани знания, особен вид 
предметни умения и начин на мислене, необходими за извърш-
ване на конкретно действие в конкретна предметна област, както 
и отговорност за своите действия. Способността е индивидуална 
личностна характеристика, която отличава хората един от друг. Тя 
се проявява у едни индивиди за разлика от други и е техен капитал. 
Развитие на способностите се постига чрез образование – общо, 
професионално, академично, продължаващо. Способностите оси-
гуряват условия и възможности за високи постижения и успехи в 
изпълнението на дадена дейност. Те разкриват различията в ди-
намиката на усвояване на необходимите знания и умения за нея. 
Способностите и интелектуалният потенциал определят нивото на 
професионализъм, което човек ще постигне чрез обучение и ква-
лификация, равнището на компетентност и компетенции при уп-
ражняване на конкретна професия, както и готовността му за усъ-
вършенстване[1: 101].

Компетенцията има три цикъла на реализация – обучение, ак-
тивно използване и остаряване. Те могат да бъдат отнесени и към 
компетентността.Отчитайки това, Европейският съюз залага като 
важен елемент в икономика на знанието продължаващото обуче-
ние, т.нар. учене през целия живот. Този елемент е важен за посто-
янното актуализиране и повишаване конкуретноспособността на 
работната сила на пазара на труда, стимулирането на високи рав-
нища на трудова заетост в съответствие с настъпващите промени 
в икономиката, както и социално сближаване в рамките на Съюза. 
За целта е необходимо постоянно надграждане, развиване и усъ-
вършенстване на компетенциите и повишаване на компетентостта 
чрез обучение и образование. Ролята на обществото е да създаде 
необходимите условия, а отговорност на индивида е да ги реали-
зира чрез себе си.

Освен на придобити знания, умения и компетентност (чието 
равнище се легитимира чрез нивото на придобита професионална 
квалификация за дадена професия, удостоверено със съответен 
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документ), практикуването на всяка професия се гради върху при-
лагането на професионални стандарти и професионален морал и 
етика.Това важи за всички професии, особено за тези, чиято рабо-
та е свързана с хора, каквато е и професията на музиканта11.

Професионални и етични норми сред музикантите
Наличието на професионални и морални норми в реализацион-

ното поле на музиканта е базова гаранция за регулация на взаимо-
отношенията в тази сфера чрез прилагане на правила за качество 
и етичност при упражняване на професията. Какво представляват 
професионалните норми (стандарт), професионалният морал и 
етика и защо са необходими? Как се регулират професионалните 
отношения с тях? Реално или формално е тяхното действие? Има 
ли последствия неспазването им и какви? Множество въпроси, 
които са от особена важност за качеството на услугата, която пред-
лагат на обществото работещите в различни институции (държав-
ни и частни) професионални музиканти.

Практикуването на всяка професия се основава на доверието. 
Доверието е степента на сигурност, изградена  между обекта (про-
фесионалистите, специалистите) и субекта на доверие (клиентите 
– ползвателите на предоставяната от обекта услуга) при взаимо-
действието им в условия на специфични отношения. За да заслужи 
доверие, професионалистът трябва: да се съобразява с професио-
налните стандарти в практиката си; да реализира дейността си в 
съответствие със спецификата на организацията, в която работи; 
да работи за благото на субекта и да изисква от него отговорност и 
дисциплина; да избира свободно стратегии за достигане целите на 
субекта, без да прави компромиси с интересите на обществото или 
личните си принципи; да има добре развито чувство за отговор-
ност и да умее да се самоограничава. От една страна, професио-
налистите заслужават доверие, защото са експерти, от друга стра-
на, когато са наети на работа (на трудов или друг вид договор), те 
заслужават доверие, защото срещу заплащане обслужват ползва-
телите на предоставяната от тях услуга и са длъжни да проявяват 
лоялност в отстояване на интересите им [2: 81].

11 Думата музикант в текста се използва в широк смисъл – на човек, който се занимава с му-
зика на професионално ниво. Музикантът може да е композитор, диригент, музиковед, певец, 
инструменталист, оркестрант, аранжор, продуцент, музикален педагог, вокален педагог, ин-
струментален педагог, музикален редактор, музикален оформител и др.
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Професионалистите имат академично образование, което им 
дава необходимите за практикуване на професията теоретични 
познания, техническа и практическа подготовка. След успешното 
му завършване те получават съответната квалификация, позволя-
ваща им да упражняват дадена професия. Компетентността и вла-
деенето на тънкостите на професията отличават професионали-
стите от непрофесионалистите (аматьорите, любителите). Висше 
музикално образование в множество специалности се получава в 
две академии за музика и редица университети в страната. Всяко 
висше учебно заведение има утвърдени традиции и професионал-
ни стандарти в обучението на музиканти, гарантиращи определе-
но ниво на качество на получаваното образование. Разлики има 
както на входа, така и на изхода на висшето музикално образова-
ние в България. Съществуването им е ясен знак за неединност и 
несихронизираност на предлаганото в тях обучение със заложе-
ните държавни образователни стандарти (ДОС)12 в предходните 
образователни степени и е израз на дезинтегриран професиона-
лен стандарт. Какво представлява професионалният стандарт?

Според Международната организация за стандартизация (ISO/
ИСО) професионален стандарт е „официално споразумение за тех-
ническите специфични особености, както и за ценностните харак-
теристики, които трябва да се следват постоянно като принципи 
и правила, които гарантират, че материалите, продуктите, проце-
сите и услугите ще бъдат използвани по предназначение“ [2: 45-
46]. Стандартите са еталони, които дават гаранция, че услугите ще 
бъдат извършени със съответното качество и в съответствие с по-
требителските изисквания и нивото на технологичните нововъве-
дения. Стандартите са норми, благодарение на които съпоставяме 
различни продукти или услуги и преценяваме тяхното качество 
и ефективност. Те описват кое се счита за приемливо и кое не по 
пътя на постигането на определена производствена цел.  Създават 
се, за да осигурят общ език на очакванията на обекта и субекта в 
дадена професия. 

12 Държавните образователни стандарти са разписани в Закона за предучилищното и учи-
лищното образование.За всеки от тях има издадена отделна Наредба.
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Само наличието на професионален стандарт не е достатъ-
чен гарант за добро практикуване на професията13. Необходим е 
професионален морал и етика. Професионалният морал като на-
чин на поведение и ценностна система е приложение на общия 
морал14 в специфичните условия на професионалната дейност. 
Професионалната етика като философия на морала и нравстве-
ността поддържа общуването и взаимната човешка толерантност 
в дадена професионална дейност. Нейна основна цел е да осигу-
ри надеждна защита на интересите на хората от една професия, 
които са обект и субект на труда. Съблюдаването на принципите 
на професионална етика, обобщени в етичен кодекс15, е фактор за 
установяването на доверие между членовете на професионална-
та общност и за успешно изпълнение на професионалните задъл-
жения, при спазване на общите за всяка професия етични норми. 
Наличието на етичен кодекс на професията не гарантира, че тя ще 
бъде практикувана етично [2: 51, 91].

Някои примери от българската действителност
Първи пример
В специалност „Музика“ във Факултета по начална и предучи-

лищна педагогика (ФНПП) на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ (СУ) приемът (входът за висше образование, предлага-
но в тази специалност на този факултет) на студенти се извърш-
ва само и единствено на база показани изпълнителски музикал-
ни умения – пеене или свирене на даден музикален инструмент. 
Отсъства проверка на знанията и компетенциите на кандидатите. 
Музикална компетентност, придобита в предишен образователен 
етап – на средното образование, в немалка част от случаите на 
приети студенти, липсва. За сравнение може да се посочи прием-
ът в училищата по изкуствата за музика за специализирана подго-
товка (за подготвителен, първи и пети клас) и за професионална 

13 Професия – трудова дейност, осигуряваща основен източник на доходи, за изпълнението на 
която са необходими специални знания, умения, навици, придобити в резултат на продължи-
телно обучение.
14 Общ морал – изграждането и функционирането на всекидневните правила на поведение на 
хората в обществото.
15 Етичен кодекс на професията – съвкупност от професионални ценности, норми и доброде-
тели на професията.
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подготовка (първи гимназиален етап и втори гимназиален етап), 
който е с много повече и по-високи изисквания към кандидатите.  
Изпитът за всички кандидати в тях включва солфеж и пеене (кла-
сическо, фолклорно, поп и джаз) или свирене на музикален ин-
струмент (по предварително одобрена от Министерството на кул-
турата учебно-изпитна програма за проверка на способностите с 
конкретни изисквания за изпита по солфеж и за изпита по специ-
алността). Някой би могъл да посочи автономността на Висшите 
училища (ВУ) в България като оправдание за това, че всяко от тях 
може само да решава какво да е входното и изходното ниво за сту-
дентите и какво да е съдържанието и качеството на обучението 
им, с което се получава висше образование в тях. В предучилищно-
то и училищното образование има единни държавни образовател-
ни стандарти. Автономността достатъчно аргументирано оправ-
дание ли е за това, че такива стандарти във висшето образование 
липсват? Следващ или паралелен етап е висшето образование в 
някои ВУ на средното професионално образование? Реална ли е 
и доколко възможността завършилият висше образование да има 
ниво на знания, умения, компетентност и базови за професията 
компетенции,близки до тези на завършилия средно професионал-
но образование? Все въпроси, които старателно се избягват както 
за разискване, така и за решаване. 

Втори пример 
Друг пример може да се даде от сферата на непрекъснато ро-

ящите се музикални конкурси, конкретно на международни и на-
ционални фолклорни конкурси (МФК и НФК). Броят им, целите, 
които си поставят, реализирането им и редица други организа-
ционни и концептуални въпроси няма да се поставят в изложени-
ето. Фокусът е центриран върху журирането, състава на журито, 
обективността и наличието или отсъствието на конфликт на инте-
реси при определяне на наградите от гледна точка на професио-
налния стандарт и професионалната етика. Организаторите на 
различните национални конкурси, сред чиито таргет групи са лю-
бители на български фолклор и професионализиращите се в учи-
лища за изкуствата музиканти и певци, канят журита с постоянен 
или променящ се състав. Съставът на журито при провеждане на 
дадено издание от споменатите конкурси е един и същ и за двете 
таргет групи. Това обикновено са фолклорни изпълнители, които в 
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качеството си на членове на такова жури, се явяват оценители на 
работата на музикални ръководители, от една страна, и от друга, 
на музикални педагози с професионална квалификация в областта 
на фолклорното изкуство чрез оценяване представянето на под-
готвяните от тях участници за конкурса. Това е парадокс – непро-
фесионалист да оценява резултатите от работата на професиона-
лист (като следва да се отбележи, че основната отговорност е на 
организаторите). Често не се оценява представянето на участника 
и способностите му за музициране в съответствието с технически-
те и стиловите белези на представяния репертоар, а неговото ар-
тистично поведение или принадлежност към дадена школа. 

Най-рядко сред членовете на журито на такива конкурси мо-
гат да се видят музикални педагози (учители), работещи в профе-
сионални образователни институции за музика. Тяхната профе-
сионална педагогическа практика и компетентност, опит и високи 
стандарти на работа са гарант за високо качество в журирането на 
всеки конкурс. Но дори и в редките случаи, когато те са включени 
в състава на жури на международни или национални фолклорни 
конкурси, етичността на някои от тях провокира съмнения. Стана 
обичайна дългогодишна практика такива педагози да си затварят 
очите за конфликта на интереси, в който са с участниците – те-
хни ученици, явяващи се на журирани от тях конкурси. Особена 
чувствителност буди определянето на стипендии за деца с изяве-
ни дарби, които Министерството на културата отпуска, в случаите, 
когато определени педагози години наред награждават с тези сти-
пендии само и единствено своите ученици. Сред тези конкурси са 
Международният фолклорен конкурс „Пауталия“ – гр. Кюстендил, 
Националният фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – гр. Стара 
Загора, и др. Представители на Министерството на културата при-
състват на тези конкурси в ролята на членове на жури или наблю-
датели.Те би трябвало да са гаранти за спазване на високи профе-
сионални стандарти и етика при определяне на стипендиантите.

Трети пример
Работещите в дадена държавна музикална институция обикно-

вено имат един етичен кодекс, а техният работодател (директорът) 
– друг. Двата етични кодекса не бива да си противоречат и тряб-
ва да гарантират единни етични норми за всички – работници и 
директор, при спазване принципа на равнопоставеност при при-
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ложението им от всеки и към всеки. Същият принцип на равнопо-
ставеност трябва да важи и при съдържанието на длъжностните 
характеристики и заплащането на труда – за една и съща длъжност 
се определят едни и същи задължения, както и едно и също запла-
щане на труда при равни условия.Това на практика не навсякъде 
се случва. Защо е така? Едната част от отговора трябва да се търси 
в законността, другата – в моралността...От кое по колко има като 
норма и ценност у всеки, който е поставен да ръководи държавна 
музикална институция, е трудно да се каже, действията на всеки от 
тях обаче говорят красноречиво. Разлика в заплащането на труда 
за една и съща длъжност в различни държавни музикални инсти-
туции може да съществува и тя може да се обоснове с различието 
в размера на бюджетите им. Но разлика в заплащането на труда 
за една и съща длъжност в една и съща институция няма как да 
се обоснове, тя е недопустима. Още по-малко може да се приеме 
безкритично обратно пропорционално заплащане на труда – по-
ниска заплата за по-висока в йерархично отношение длъжност от 
тази на предишностоящата длъжност. В този случай няма разумни 
аргументи – нито законови, нито професионални, нито етични...

Държавата гарантира минимални прагове на заплащане на тру-
да на работещите в България. В сферата на образованието, в т.ч. 
на музикалното образование, има Наредба, регламентираща нор-
мирането и заплащането на труда на педагогическите специали-
сти, като са посочени само минималните прагове на заплащане 
по длъжности. Таван на учителските заплати няма. Те могат да на-
растват с общо увеличение на учителските заплати, т.е. с посочен 
от правителството процент, еднакъв за всички учители или кога-
то бюджетът на училището, формиран от единния разходен стан-
дарт за издръжка на всеки ученик за учебна година, позволява. И 
в двата случая директорът има последната дума – може да опре-
дели еднакъв процент увеличение на заплатите на всички, може и 
по лично усмотрение да облагодетелства едни за сметка на други. 
Безконтролността върху целесъобразното разходване на средства 
от директорите, подплатена от липсата на ефективни законови 
механизми за мониторинг върху дейността им, усилва авторитар-
ността при определянето на заплащането на труда на всеки и чув-
ството за безгранична власт и безнаказаност у тях.
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Този пример е обобщаващ, но е взет от действаща през послед-
ните години практика в най-старата музикалнообразователна ин-
ституция у нас. 

Заключение
Едва ли има много професии, които изискват полагане на тол-

кова много и продължителен труд за постигане на необходимото 
ниво на професионализъм и придобиването на квалификация за 
тях, както тази на музиканта. Изграждането на професионалния 
музикант започва от ранна детска възраст, изисква редица качест-
ва и системна работа, както и подходящи условия за развитие и 
реализация. В България има добри традиции в обучението и раз-
витието на музикантите. Функционира  образователна система за 
музикално обучение, обхващаща всички нива и етапи, във всеки от 
които се постига различно равнище на компетентност. В процеса 
на своето обучение музикантът овладява тънкостите на професи-
ята, утвърдените професионални норми и ценности, формиращи 
облика на професионалиста и даващи му възможност за пълно-
ценна професионална реализация. Българското общество, въпре-
ки че полага грижи и отделя немалко средства за професионално-
то музикално обучение и образование,  отрежда нисък социален 
статус и престиж на професията на музиканта, за разлика от тези 
на неговите колеги в Западна Европа. Ниското заплащане на труда 
в музикантските професии кара някои да работят на две или пове-
че места, а други „да работят толкова, колкото им се заплаща“, т.е. 
да правят компромис с качеството и коректността, потъпквайки 
нормите и ценностите в професията. Мотивацията и на едните, и 
на другите е формирана в обща среда.

Европейският съюз извежда като водещи сред приоритетите си 
икономиката на знанието и постигането на интелигентен икономи-
чески растеж, основан на знания и иновации. За реализирането на 
тези цели е необходимо развитие на интелектуалния потенциал 
на човешкия капитал чрез иновативно образование, в обучението 
на което да намерят място най-новите технически и технологич-
ни постижения, актуално учебно съдържание в синхрон с разви-
тието и постиженията на науката, ефективни обучителни методи 
и подходи, но и етика с универсални общоевропейски ценности. 
Само когато има единна визия за реализиране на европейските 
приоритети, само тогава може да се очаква постигане на съизме-
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рими резултати. Прилагането на единен професионален стандарт 
и синхронизиране на ценностите за всяка професия във всички 
европейски страни е важно условие за повишаване благосъстоя-
нието на обществото, за лично благополучие, развитие и удовлет-
вореност, както и за социално сближаване между гражданите на 
Европейския съюз. Ако един човек няма изградени устойчиви цен-
ности като личност, той трудно би могъл да прояви такива в про-
фесията си. Човек какъвто е като личност, такъв е и като профе-
сионалист.
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обреДното Претворяване на колеДуването от Гр. 
съеДинение в танца „куДи“ на ПроФ. кирил Дженев 

гл. ас. д-р Димо Е. Енев

резюме: Чрез настоящия доклад за първи път се прави ця-
лостен композиционно-драматургичен анализ на танцовото 
произведение „Куди“ по хореография на проф. Кирил Дженев и 
музика на проф. Николай Стойков. Анализа е построен според 
драматургичното изграждане на произведението с пълна обо-
сновка и словесна визуализация на някой фрагменти. 

Ключови думи: Кирил Дженев, Куди, Тракия, град Съединение, 
Коледуване

abstract: Through this report, for the first time, a complete 
compositional - dramatic analysis is made of the dance product 
„Kudi“ , choreography by Prof. Kiril Djenev and music Prof. Nikolay 
Stoykov. The analysis is based on the dramatic establishment of the 
work with complete atmosphere and verbal visualization of some 
fragments.

Key words : Kiril Djenev, Kudi , Trakia, Suedinenie city, Caroling

В настоящата разработка анализът е насочен към танцовото 
произведение „Куди“ по хореография на проф. Кирил Дженев  и 
музика на проф. Николай Стойков. Танцът е създаден за реперто-
ара на Ф.А. „Тракия“ през 1975 г. Това е първата сценична интер-
претация на проф. Дженев на тема от обичайно-обредната ни 
система. „…В него авторът разкрива коледарския обичай от гр. 
Съединение. Кирил Дженев използва за основа на танца един мал-
ко познат вариант на този обичай от Пловдивско…“.(1) [Петров. 
2012, с. 81] Ние обаче няма да детайлизираме отделните обредни 
практики на същинския обичай, а ще ги вплетем в анализа на него-
вото сценично претворяване. 

Създаването на танцово произведение на основата на даден 
обичай изисква детайлното му познаване и придържане към не-
говите особености и подредба. В сценичната му реализация обаче, 
хореографът има право да го надгради, добавяйки към него худо-
жествено-драматургичен нюанс. Така всъщност вплитайки компо-
нентите – автентичност и художественост, подчинявайки ги на сце-
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ничните – драматургични закони, авторът ни пренася в тайнството 
на конкретния обичай.

„…Сцената е полузатъмнена… От предните десни кулиси вли-
за с фенерче в ръка солистката. Тя „осветява стаята“ (на сцена-
та пада леко осветление) и оглежда всичко на мястото ли си е, в 
ред ли е домът...Тя с трепет очаква своите дружки и пристигане-
то на кудата, чийто водач е нейният любим…“. (2) [Танцово изку-
ство. кн. 5, 1978, с. 21]

Това кратко описание, направено в далечната 1978 г. ни въвеж-
да в тематичната обстановка на обичая. Добавяйки към него и бав-
ната лирична мелодия на кавал, наистина се потапяме в драматур-
гията на произведението. 

Така плавно  навлизаме в експозицията на танца, където чрез 
ритмизиране на музикалната тема в размер 5/8 и специфичния 
хореографски текст на „солистката“, създаващ впечатление за по-
следни приготовления, авторът ни насочва към следващите сце-
нични действия.

Музикалната тема се променя в размер 11/16, сцената просвет-
лява, а момата посреща първите пристигнали дружки. Те се пред-
вижват на групи по три, като всяка от тях също носи фенер, за да 
осветява пътя пред себе си. Прави впечатление характерният за 
региона „воден“ танцов ход, със специфичното полюшване, даващ 
пространственост и грация на движението.  Девойките веднага по-
падат в драматургичното действие, където с ритуален, ритмичен 
поклон приемат поздрава на „солистката“. И ако простотата на хо-
реографския текст е допълнен със семпла композиционна струк-
тура, предвид общия експозиционен характер, то душевният тре-
пет от предстоящата среща с любимия е надграден в музикално-
драматургичен аспект. 

Значима е появата на най-главните обредни персонажи в оби-
чая – домакините на къщата. Едновременно с тях пристигат и ос-
таналите шест моми, отново осветени от фенерите, които носят. 
Със свободен ритмичен ход, домакините се нанасят на сценичната 
площадка. Следва кратка ритуална пауза, в която те приемат поз-
драва на вече присъстващите и новодошлите девойки и се насоч-
ват към двора на къщата. Тук вече се наблюдава един естествен, 
плавен преход от експозицията към завръзката на произведени-
ето. Независимо, че хореографският текст остава еднообразен, ав-
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торът борави умело с композиционния рисунък, като чрез някол-
кократни логически престроявания той постига желания ефект. 

И преди да се насочим към следващите части от произведение-
то, искам да насоча вниманието на аудиторията към някой обред-
ни компоненти, включени в тази първа експозиционна част на тан-
ца. 

1.     Простотата на хореографския текст, граничещ с обредното 
ходене.

2. Леката композиционна структура, допълваща обредната на-
соченост на произведението.

3. Числото три (3), носещо голяма символика в обредните прак-
тики на българите. То умело е преплетено в тази част от танца, чрез 
появата на тройната композиционна структура от моми (дружки) 
на „солистката“. 

4.  Кратките обредни поклони, които придават истинност на съ-
държанието.

5.  Използваните обредни реквизити – „фенерче“ от момите и 
най-вече „бакърчето“ с вино, което домакина носи за да посрещне 
коледарите в къщата си.

6. Ненатрапчивият музикален съпровод, който чрез еднообра-
зието си в мелодично отношение ни насочва към дълбоката об-
редност, а чрез своята многоплановост води драматургичната ли-
ния на произведението. 

Завръзката е изключително ярка. Тя е решена от автора на ос-
новата на контраста, като плавната инструментална мелодия под-
платена със спокоен хореографски текст на момите и домакините 
е прекъсната от острото и уверено почукване на портите и убеди-
телното провикване на „Коледарите“: „Хей – Хей – Хей…“ 

Настава хаос, „солистката“ изтичва за да посрещне гостите, 
а всяка мома търси място, от където може да зърне своят любим. 
Естествено всеки изпълнител има конкретна композиционна за-
дача и дори на сцената да изглежда хаотично, то в един момент 
момите оформят два диагонала, наподобяващи порта или пътека, 
през която момците влизат в къщата. Домакините приветстват 
„Коледарите“ и с интерес ги наблюдават.

Подредена в колона по двама, с бодра, маршова стъпка 
„Кудата“ влиза в двора на къщата (сцената), водена от своя „ста-
неник“  и пеейки песента „По край Дунав ходят мамо“ в музикален 
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размер 2/4. Не напразно този ритмичен ход на момците е наречен 
„Марш на Кудата“. 

Независимо, че драматургически се намираме в завръзката 
на произведението, то персонажите на момците трябва да преми-
нат през своята кратка експозиция, за да навлязат в цялостната 
му драматургическа конструкция. Тук авторът залага на естестве-
ността, заимствана от действителната обредна ситуация. Мъжете 
преминават покрай всички, сякаш искат да бъдат огледани отвся-
къде. Вдигат ръка за поздрав към домакините, разминават се по 
двойки, образуват затворен кръг и чрез захождане покрай техния 
водач оформят цялостната композиционна структура за началото 
на развитието. 

Същинското развитие започва с един от най-драматичните 
обредни моменти в обичая, а именно официалното посрещане 
на „Кудата“ от домакините и тяхната дъщеря „солистката“. Тук 
може би първо трябва да се насочим към композицията на танца, 
защото тя носи определена символика. Заглеждайки се по целена-
сочено в нея ще видим, че това не са просто моми и момци, заста-
нали по определен начин, а всъщност една художествена визуали-
зация на двора и фасадата на къщата: където момците със свои-
те отворени диагонали в предната част на сцената наподобяват 
оградата, а момите композирани в двуредни диагонали в дъното 
на сцената сякаш създават впечатление за къща, от чиято врата из-
лизат домакините, за да посрещнат „Кудата“. Но да се върнем към 
обредната ситуация! 

С няколко бавни стъпки напред домакините и тяхната дъщеря 
„солистката“ приемат поздрава на водача на „Кудата“, като също 
му се покланят. „Домакинът“ подава бакърчето с вино на дъщеря 
си, за да го почерпи. Развълнувана и с трепет тя тръгва към избра-
ника си, подава му бакърчето, а той поемайки го, го вдига висо-
ко над главата си, обръщайки се и  към двете мъжки групи, кои-
то одобрително го поздравяват. Отпива дълго от виното и отново 
връща менчето на момата. И всичко това категорично подплатено 
със специфична, бавна гайдарска мелодия. Тази обредна картина 
всъщност се явява и начало на развитието на танца „Куди“, разви-
тие, което ще премине през множество драматургични епизоди, 
за да достигне до желания финал.

Сега автора плавно раздвижва статичната обредна картина. 
Първо започва в мелодично отношение, чрез ритмизиране на 
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музикалния съпровод и преминаване в музикален размер 7/8. 
Солистката със спокоен ритмичен ход се насочва към момците, 
като им подава менчето, за да се почерпят, а солистът вече заи-
грава зад нея. Постепенно това се случва и при останалите персо-
нажи. Раздвижването всъщност не е случайно. То е провокирано 
от идеята на хореографа да съчетае няколко компонента от дра-
матургичното развитие на обичая за постигане на по-голяма ху-
дожественост. Така, без да спира обредното действие в лицето на 
момците, които предавайки си бакърчето един на друг, отпиват от 
виното, авторът надгражда епизода със специфична дуетна форма 
изпълнена от „солистите“. И това не е всичко! Дуетът е така струк-
туриран, че освен със специфичния си хореографски текст, прави 
впечатление и със своя пространствен обхват. Тази пространстве-
ност естествено е насочена, както към публиката, така и към оста-
налите действащи лица (домакини, моми и момци). Градусът на на-
прежение нараства. Всеки иска да покаже своя майсторлък. Някак 
си естествено един момък изскача напред, избутва „солиста“ и за-
играва със „солистката“. Неговата любима също не пропуска въз-
можността да се изяви, като със специфични движения на ръцете 
дискретно отмества „солистката“. Втора двойка също заиграва в 
ритъма на завладяващата ръченица. Настроението достига своя 
естествен пик, подплатено убедително в музикално и танцово от-
ношение със специфичната игра за региона „Седи Станка на ду-
кянче“ в музикален размер 7/8+7/8+11/16. И така, тази уж статич-
на обредна картина оживява и звучи изключително убедително. 
Сякаш всичко това се случва наистина. 

Тази вътрешна кулминация в развитието на танца, изградена в 
дивертисментно отношение е умело прекъсната от автора, който 
отново заостря вниманието на зрителя към обредно-тематичната 
нишка на произведението.  Това естествено се случва, чрез глав-
ния обреден персонаж, в лицето на „домакина“ на къщата и него-
вия красноречив жест (високо вдигната ръка), чрез който той спи-
ра танцуващите и насочва вниманието им към себе си. Ето и кратко 
описание на  този момент от танца: 

„…Буйната игра на младите грабва стопанина, напомня му 
младежките години. На третия такт той тръгва напред, заста-
ва между солиращите двойки, вдига ръка към оркестъра и спира 
музиката в края на четвъртия такт. Започва спокойната игра на 
стопаните…“.(2) [Танцово изкуство. кн. 5, 1978, с. 33]
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Зазвучава бавна ръченична мелодия на гъдулка, която проме-
ня драматургичната насоченост и характер танца. „Стопанинът“ 
заиграва, като със специфичен хореографски текст и движение на 
ръцете, той отмества досега солиращите двойки. Девойките от-
стъпват място на „стопанката“, подканяйки я да партнира „сто-
панина“. 

Всички погледи са насочени към характерната игра на „дома-
кините“. И някак си неусетно девойките и момците сменят своите 
места, като момците се преместват в дъното на сцената, образу-
вайки полукръгова композиция, а момите заемат мястото на мом-
ците в леко отворени диагонали продължение на полукръга. Тази 
смяна не е случайна. Тя насочва вниманието ни към „коледарите“, 
които ще попаднат в обредно действие и то трябва да бъде видяно 
от публиката. 

Играта на „домакините“ е семпла, но за сметка на това е изклю-
чително завладяваща. В общия си вид тя е поднесена под формата 
на надиграване, т.е. има дивертисментно начало, визирайки екс-
позиционните и заключителни етапи от дуета. Вниквайки обаче в 
лексикално-композиционните детайли, можем да открием тема-
тично-обредния елемент в кратката дуетна част на „стопаните“, 
а именно: 

1. Високо вдигнатата ръка на „домакина“, насочва вниманието 
ни към обредния елемент.

2. Захождането на „домакинята“, към момците и специфичните 
движения на ръцете ù, символизирайки нейната благословия, до-
пълват обредната насоченост. 

3. Незабележимите композиционни престроявания на момите 
и момците оформят цялостната обредна картина на този фрагмент 
от танцовата постановка. 

4. Музикалният съпровод на тази част от танца също премина-
ва през своите етапи на построение, съобразени с разнообразната 
насоченост на дуетната форма. И ако в началото има една загадъч-
ност и завоалираност в звученето, то в средната част се усеща си-
гурност и надграждане на музикалната тема, чрез която тя достига 
своята темпова и тематична кулминация в края на дуета.

Изключително оригинален в реализацията на хореографа е 
преходът към следващата част от развитието на произведение-
то. Той е изграден с несложен хореографски текст, но с характерна 
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символика в нетрадиционната композиция. Изтегляйки се назад, 
домакините  подканят момите и момците да продължат своето 
веселие, като символично им отварят  „сценичните завеси“,  изтег-
ляйки се към левите и десните кулиси на сцената. Така, чрез своето 
творческо намигване, авторът ни подсеща за сценичните закони и 
начини на построение на хореографското произведение. 

Естествената крива в развитието на танца продължава. Следва 
масова, динамична дивертисментна част, която контрастира на 
предходната в темпово, музикално, лексикално и композиционно 
отношение. Но нека детайлизираме танцовата ситуация:

1. Първи заиграват момите – танцова комбинация, изградена 
върху основното движение на ръченицата от този край, със специ-
фична стъпка на „раз“, която започва от пета и интересен акцент в 
ръцете на „три“. Цялата тази характерност в изпълнението е под-
помогната от обредния реквизит – кърпа, която всяка от момите 
е хванала в дясната си ръка и семплият композиционен рисунък, 
изразяващ се в „захождане напред“ на моминската редица – сякаш 
искат отново да се покажат на момците, които с интерес ги наблю-
дават. 

2. Ред е и мъжете да се изявят – много сложна хореографска 
комбинация „за пояс“, изградена от специфични за региона танцо-
ви движения. Ето и наименованията на някои от тях: „Ръченична“, 
„Хлопка“, „Носи“, „Чукни“, „Чичо Тошовото“, „Изтласкай“, „Чукни два“ 
и др. (2) [Танцово изкуство. кн. 5, 1978, с. 38] Тази комбинация над-
гражда мъжествеността на момците и е насочена към момите. 

3. Обща танцова част – ако предходните две части бяха решени 
от хореографа, чрез комбинации от специфична танцова лексика, 
то тази част е надградена и в композиционна последователност. 
В нея всеки момък повежда своята мома в своеобразна ръченич-
на игра, оформяйки двойна кръгова композиционна структура. 
Близостта между персонажите повдига настроението и добавя 
към кръговата форма една вихреност във взаимоотношенията и 
динамизиране на композиционния рисунък. 

И всичко това пред погледа на достолепните  домакини, които с 
радост наблюдават играта и взаимоотношенията между младите и 
най-вече между своята дъщеря и водача на „Кудата“. 

И сякаш нарочно или пък съобразявайки се с цикличността на 
обичая  и обредната насоченост на танцовото произведение, ав-
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торът отново, чрез персонажа на „домакина“ спира веселието в 
най-динамичния му момент. Тази сцена е изградена изключително 
художествено, доближавайки се до естествеността в реакцията на 
персонажите. Така, към високо вдигната ръка на „домакина“ се до-
бавят стройните пози на момците, застанали в различни ракурси, а 
изящните завъртания на момите, постепенно застиващи в своеоб-
разната обредна картина, са подплатени с полифонична безмен-
зурна мелодия. 

Чрез тази композиционна палитра от пози, ракурси, душевност, 
преживяване и мелодия, хореографът слага край на развитието и 
постепенно ни насочва към кулминацията на танца. 

Отново зазвучава мелодия на гъдулка в музикален размер 
11/16 „Кривото“, която ни пренася в началото на танца. Този музи-
кален лайтмотив ни насочва в една друга посока, но за кратко. Тук 
авторът надгражда обредната логика и задава нова художествена 
линия в полза на сценичната реализация. 

Кулминационната част е изградена от множество компонен-
ти на сценичното танцовото изкуство, преплетени с особеностите 
на фолклора от конкретния регион. Тя започва със специфичната, 
смесена водена структура, характерна с навития си „баш“ и засука-
ния си „куйрук“, преминава през различни композиционни постро-
ения, оформящи фигури, наподобяващи „охлюв“, „подкова“ или 
„змейка“, за да достигне до същинската кулминация, а именно – из-
пълнението на сложна, мъжка хореографска комбинация в музи-
кален размер 11/16, изградена на основата на оригинални танцови 
движения, като: „Разлюлей“, „Мечата“, „Пусни“, „Тупай“, „Напред“ и 
др .  Независимо, че момите са в задната част на сцената, те също 
подпомагат изграждането на кулминацията със своето специфич-
но придвижване и „шушукане“ при изпълнението на движението 
„Чушковата“. Не трябва да забравяме и факта, че освен сложна ле-
ксикална обосновка, тази част е и изключително раздвижена и в 
композиционно отношение. Като се започне с едноредна структу-
ра, премине се през няколко динамични престроявания от диаго-
нални двойки, през разминаване до двуредна структура и всичко 
това подчинено на солиращия изпълнител, прави кулминацията 
изключително завладяваща.

Значима е и музикалната обосновка на кулминационната част. 
Тя също преминава през своите нива на развитие. Характеризира 
се освен с традиционното си звучене и богатата орнаментика, а 
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така също и с усета на твореца в композиционно отношение при 
инструменталното и полифонично  надграждане за достигане на 
кулминационния ефект. 

„Хей – Хей – Хей…“ 
Време е „Кудата“ да се сбогува с домакините и да продължи 

своя път. Те отново запяват своята песен „Покрай Дунав, ходят 
мамо“, като по този начин дават и началото на развръзката на 
произведението. Някак си естествено е „коледарите“ и техният 
„станеник“ да напуснат сценичната площадка, както са навлезли 
на нея. Но, хореографът – творец има друга идея за реализация-
та на тази, уж обикновена финална част. Той обогатява драматур-
гически и композиционно развръзката на произведението, като 
към „Марша  на Кудата“, добавя още: танцова лексика, метрори-
тмична, маршова схема на тъпан, както и характерен речитатив „Е 
хайде със здраве!“ и провикване на момите, които отново запалили 
фенерите си, изпращат с трепет коледарската дружина. И това не 
е всичко… 

Зазвучава мелодичният лайтмотив в музикален размер 11/16, 
носещ драматургичната линия на произведението. Сцената отно-
во притъмнява, за да ни върне в действителността. Девойката се 
запътва към момъка, а родителите ù се поглеждат и одобрително 
кимат с  глава, като бавно напускат сцената. А, шепотът на изящна-
та гъдулка изчезва някъде в далечината. 

Тази кратка обредно-драматургина картина от танцовото про-
изведение „Куди“, разкрива цялостната същност на обичая и него-
вата насоченост. Това доказва, че творческите търсения на автора 
са въз основа на задълбочени проучвания и познаване на обред-
ните практики на българите.
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ПреДвестници на ПроФесионалния балет
в бълГария
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резюме: Основоположниците на танцовото дело в България 
са хореографи- фолклористи и учители по гимнастика, запозна-
ти с народния фолклор. В началото на ХХ в. нараства интересът 
към  новите модни танци, които се ширят в европейските сало-
ни. На 18 октомври 1908 г.  възстановява творческия си живот 
Софийската оперна дружба с едни от най-изявените радетели 
на танцовото изкуство в България по това време: Руска Колева, 
Александър Димитров и Пешо Радоев.

ключови думи: български народен фолклор, танцово изку-
ство, балет, хореография

abstract: The founders of dance art in Bulgaria – choreogra-
phers, folklorists and gymnastics teachers familiar with folklore. At 
the beginning of the 20-th century there was a growing interest in 
the new modern dances which were popular in the European halls. 
18th October 1908 marks the revival of Sofia Opera Society – some of 
the most prominent champions of dance art in Bulgaria at that time 
Ruska Koleva, Aleksandar Dimitrov and Pesho Radoev.

Keywords: вulgarian folklore, dance art, ballet, choreography

При  първите опити за  проучване историята на българското 
танцово изкуство (не само фолклорното), художествените факти са 
по-бедни, отколкото предполага теоретичният интерес към него.  
Историята на танцовото изкуство в началото на ХХ в. със сигур-
ност потвърждава, че балетът като  сценична проява се утвържда-
ва много след признанието в обществото на драматичния театър и 
след утвърждаването на оперния театър. Не можем да тълкуваме 
еднозначно този факт. Една немаловажна причина за това са съ-
ществуващите в обществото предразсъдъци, които в голяма сте-
пен засягат развитието на танцовото изкуство.

Трябва да отбележим, че българският драматичен театър 
по това време се налага като първа културна необходимост. 
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Държавната драматична трупа „Сълза и смях“ е създадена през 
1892 г., а  Народният театър, израснал от нея, започва своята дей-
ност през 1904 г. с един първокласен изпълнителски състав.

Да не пропуснем факта, че предисторията на българския теа-
тър са патриотичните Възрожденски представления, съпътстващи 
борбите на българския народ срещу турския  поробител. Къде са в 
това време българската опера, българският балет? Какви са пред-
поставките за тяхното зараждане? Съществуват ли материални и 
други  условия за организирането на професионални състави? 
Имаме ли необходимият  подготвен човешки ресурс да се извър-
ши това? Като че ли отговорите на тези въпроси са еднозначни – 
НЕ! Пет вековно безпросветно робство отделя България от цялото 
културно развитие на Европа. Векове, в които се раждат и развиват 
изкуства като балета и операта (от края на  ХІV до края на ХІХ в.).

Как и откъде трябва да започнат своята дейност пионерите в 
тази област на изкуствата в България? С непосилен труд и ентуси-
азъм, ходом те трябва да търсят пътища, да наваксат пропуснато-
то за столетия. Те, както и техните предшественици преди векове, 
обръщат поглед към богатото ни фолклорно наследство. Не слу-
чайно основоположниците на танцовото дело в България са хоре-
ографи-фолклористи, както и учители по гимнастика, запознати с 
народния фолклор, тъй като български народни танци се изучава-
ли в училищата в часовете по гимнастика.

Нека упоменем първите радетели на българския фолклор, ра-
ботели в периода 1900 – 1930 година: Борис Цонев, Хараламби 
Гарибов, Атанас Динов, Александър Александров, Руска Колева, 
Александър Димитров и Пешо Радоев. С имената на последните 
трима е свързана първоначалната балетна дейност на оперната 
ни сцена. Тя е насочена преди всичко към организирането на са-
модейни танцови трупи към спортни клубове, към спортното дру-
жество „Юнак“ и др. Жизнеността на българския фолклор и тради-
циите на народа грабват възхищението на зрителите с богатството 
на движения и пози, със сложността, разнообразието и оригинал-
ността на тактовите форми, неравноделните метрични построен-
ия, бързата смяна на неравни стойности, на кратки и дълги танцо-
ви фрази, на динамични контрасти. Качества, придаващи на танца 
свежест и самобитност.

Многопластовата танцова култура на България се е изграждала 
в продължение на столетия. Множество танци са пряко свързани с 



74

редица култове и обреди, танци с трудов характер, танци, свърза-
ни с по-сложни музикално-драматични представления, като лазар-
ските игри и танци с подчертано култов характер, както и русалий-
ските игри  – тържества в чест на идващата пролет, седмицата след  
Спасовден. Игрите, напомнящи кукерските, се изпълнявали от три-
ма, шестима или от девет играчи, които „гонят зли духове“ и лекуват 
с билки и танци. Танцът е мълчалив, той се извършва около гърне 
пълно с „мълчана  вода“. Своеобразен театрален характер имат и 
нестинарските игри, които се провежда в деня на св. Константин и 
Елена. Нестинарството е езически обичай с християнски елементи, 
свързан с изпълнението на  оргаистични танци  върху жарава. То е 
познато в Странджанския край и Беломорска Тракия сред българ-
ското и гръцкото население. Най-същественото в него е носенето 
на иконата на св. Константин и Елена под звуците на народни ин-
струменти. През сушави години се прави и Герман – човече, напра-
вено от кал, окичва се девойка-сираче с листа от бъз – „Пеперуда“, 
като се пеят песни, а девойката се залива с вода и т.н. Всички ри-
туали, свързани с тези празници, представляват огромен материал 
за професионалните хореографи, но малцина от тях си позволяват 
известна художествена обработка, която можем да приемем като 
опит за сценично осмисляне на фолклорния танц.

В началото на ХХ  в. се забелязва нарастващ интерес към танцо-
вото изкуство. Зараждащата се буржоазия бърза да придобие еле-
гантни маниери, познания за новите модни танци, които се ширят 
в европейските салони. В офицерските клубове   редовно започват 
да се устройват вечеринки и балове, в началото в София, а после 
и в много градове на страната. Те  укрепват желанието на по-им-
отното общество да заживее бляскаво, по европейски. Предимно 
чужденци – унгарци и австрийци, и по рядко българи, започват да 
откриват ресторанти с танцови оркестри. Там младежи се учат да 
танцуват модните за това време танци – от валс и мазур, до чарл-
стон, шими и фокс англе. Пред хореографите и привърженици на 
народния танц се открива възможността  да станат учители по 
модни танци и те не пропускат  да се възползват от нея. Следват 
съобщения за балове с маски, за редовни танцови забави и вече-
ринки, където редовно се раздават награди. Също във в. „Артист“ 
в рубриката вече наречена „Седмичен калейдоскоп“ (бр. 19 от 23. 
І. 1912 г.) са публикувани съобщения и за друга танцова школа: 
„Дневни танцови забавления. В новооткрития танцувален салон 
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на бул. „Фердинанд“ 217, срещу аптеката на Колчев, от два месеца 
насам прави своите лекции танцувалният курс на г-н Александър 
Димитров. Научаваме, че „занапред всеки празничен ден от 3 – 
6.30 часа след обед курсът ще устройва дневни танцувални заба-
вления, на които ще свири струнен оркестър. Лекциите обикнове-
но ща стават всеки вторник и петък!“  и т.н.

Балканската (1912 – 1913 г.), Междусъюзническата (1913 г.) и 
Първата световна войни (1914 – 1918 г.) забавят решително тези 
празници в столицата, но желанието за продължаване на тази 
дейност не заглъхва напълно.След приключването на войните тя 
отново събира нови привърженици, но по-ограничено отпреди. 
Салонната танцова култура обогатява първите постановчици на 
танци у нас, както и самите зрители. Имената на Пешо  Радоев и 
Александър Димитров не случайно са свързани с първите модни 
танцови школи. Навярно тази им дейност постепенно им дава сме-
лост да участват в постановките на танци в първите оперни пред-
ставления. По-специално трябва да отбележим дейността на Пешо 
Радоев, чието разнообразие и  влияние го правят непосредствен 
предшественик на българския професионален балет.

Говорейки по-горе за пробива на салонната танцова култура в 
България, трябва да отбележим, че тази танцова култура колкото 
и далеч да е от истинското балетно изкуство, тя представлява и 
първият опит да се излезе от тесния кръг познания, касаещи един-
ствено народните танци. В известен смисъл тя обогатява в някак-
ва  степен и първите постановчици на танци у нас, както и самите 
зрители. Смята се, че едни от най-изявените радетели на танцово-
то изкуство в България са Руска Колева (1882 –1946), Александър 
Димитров (1881 – 1960) и Пешо Радоев (1875 – 1943). В крайна 
сметка основният принос за възникването на хореографската кул-
тура у нас принадлежи преди всичко на учителите по гимнастика. 
Те редовно подготвят за края на учебните години малки балети с 
леки пластични движения, поставят казачоци, валсове, гавоти и, 
разбира се, български танци. Както вече казахме, с модните тан-
цови школи са свързани имената на Пешо Радоев и Александър 
Димитров, които са и  едни от първите събрали смелост да участ-
ват в постановките на оперни представления в България.

Идеята за българско оперно творчество, възникнала в края на 
90-те години на ХІХ в., у български музиканти, завърнали се в стра-
ната ни след обучение в чужбина,  се подема наново през 1907 г. На 
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18 октомври 1908 г.  възстановява творческия си живот  Софийската 
оперна дружба с фрагменти от оперите „Трубадур“ и „Фауст“, а три 
дни по-късно са показани и откъси от оперите „Русалка“ и „Евгений 
Онегин“. През 1909 г.  се представят оперите „Палячи“ и „Демон“, 
които са първите цялостни оперни представления. Поставят се 
и български оперни произведения „Сиромахкиня“ от Емануил 
Манолов, „Камен и Цена“, по „Грамада“ на Иван Вазов с либрето на  
Иван Д. Иванов и музика В. Каутски, „Борислав“, по едноименната 
драма на Иван  Вазов, либрето на Никола Попов, музика на Георги 
Атанасов, „Тахирбеговица“ – либрето на Михаил Георгиев и музи-
ка на Димитър Хаджи Георгиев. Първите опери са без балет, но в 
премиерата на  „Камен и Цена“, състояла се на 5 януари 1911 г. вече 
има хорà и танци, поставени от Руска Колева. Тези танци тя  показ-
ва четири години по-рано  в годишния  концерт на Трета девиче-
ска гимназия. Може би това обяснява факта, защо смятат за първи 
балетмайстор Руска Колева, макар че от създаването на Оперната 
дружба като балетмайстор  фигурира Александър Димитров. 
Един от организаторите на Оперната дружба – Драгомир Казаков,  
в своя ръкопис „Пътят на Народната опера“, публикува списъци на 
творческите състави, участвали в създаването на първите опер-
ни представления. Там той отбелязва, че функциите на балетмай-
стора се изпълняват от Руска Колева – в периода 1908 – 1909 г., от 
Александър Димитров – 1910 – 1911 г., Пешо Радоев – от 1913 до 
1922 г.  В летописа  на Софийската народна опера от 1958 г. към  
балетмайсторската дейност на Пешо Радоев се прибавят още 4 го-
дини т.е. до 1926 г. включително. Точна и пълна представа за рабо-
тата на тримата балетмайстори до 1920 г. не може да се формира, 
от една страна, че Операта не е държавен институт и от друга – ар-
хивът е твърде оскъден до този момент, пък и все още  не същест-
вува навикът да се оповестява балетмайсторът към отделните по-
становки. Ролята на балетмайстора  се приема за незначителна, до-
пълнителна. При  по-отговорни случаи, като оперите „Княз Игор“, 
„Аида“, „Фауст“, където се предполагат  по-квалифицирани балет-
майсторски познания,  дори след 1922 г., балетните сцени просто 
не се поставят, съкращават се от спектакъла. Самите участнички в 
оперния балет са външни сътрудници. Според Драгомир Казаков 
до 1910 г. те са били  неплатени любители (по всяка вероятност 
това са ученичките на Руска Колева), а след това – с хонорувано 
участие. 
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В ръкописа на Казаков откриваме следното описание: „През 
1913 г. балетът и хорът се засилват. Балетмайсторът Пешо Радоев 
полагаше всички грижи за създаване на постоянен кадър от 10 
балерини, които са получавали по 6, 12 и 18 лева за репетиция  и 
по5, 20 и 25 лева за представление. Този „постоянен кадър от 10 
балерини“ е съставен от девойки, които в най-добрия случай са 
запознати с българските народни танци (да предположим и някои 
салонни!) и които в свободното си време от любов към изкуството 
участват  в балета на оперните представления. Мъже изобщо липс-
ват твърде дълго време – докъм 1936 г. Тяхното отсъствие от балет-
ната трупа може да се обясни с наследените от не твърде напред-
ничави представи, че танцът и балетът са най-малко „мъжко“ зани-
мание (Др. Казаков. Пътят на народната опера. Ръкопис. Институт 
за музика при БАН).

Балетното участие в първите оперни представления не нами-
ра никакъв печатен отглас. Може би причината се крие в това, че 
липсват или не са открити материали за това, а може би мълчание-
то се дължи  и на непознаването на изкуството  на танца и оттам на 
неговото заобикаляне.

РУСКА КОЛЕВА (1882 – 1946). Връстница и съратница на 
Александър Димитров, родена в гр. Хасково. Завършва гимназия в 
София, а после и специално училище за пластика и ритмична гим-
настика в Париж. Преките ù интереси към гимнастиката я отвеждат 
в Берлинската висша школа за телесна култура, където тя стажува. 
След това стажува и във Виенската  държавна опера при балетмай-
стора Карл Раймунд, което говори за по-широки интереси в облас-
тта на танцовото изкуство. Това от своя страна подхранва интереса 
ù към балета и тази любознателност я отвежда при балетмайстора 
Хартман в Шарлотенбургската опера –  Берлин. Професор Стоян 
Джуджев пише в книгата си „Българската народна хореография“: 
„Българската хореографка Руска  Колева е посетила много села, 
където издирвала стари народни хора и обичаи, за да ги произ-
веде отсетне художествено на сцената“. Той я смята за една от най-
дейните и даровити изпълнителки на български народни хора. 
Като балетмайстор тя поставя и български и класически танци в  
редица драматични и оперни представления.

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ (1881 – 1960).  Още осемгодишен оста-
ва сирак и сам се грижи за прехраната си. Започва работа във во-
енната печатница. Самообразова се и започва да учи във вечерна 
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гимназия. През 1900 г. Ал. Димитров преподава гимнастика едно-
временно в Първа мъжка гимназия и в Първа прогимназия. Бил е 
добре запознат и с българските танци, които се преподавали в учи-
лищата в часовете по гимнастика. През 1901 г. заминава за Полша 
да специализира физкултура. В Краков се запознава с балетни ар-
тисти и живо се интересува от тяхното изкуство. Взима и уроци по 
класически танци, цигулка и пиано. През  летните месеци на 1902, 
1903 и 1904 г. Ал. Димитров посещава Прага, а през лятото на 1905 
г. заминава за Виена, където учи в школата на Роза Палмер, както и 
при балетмайстора на Виенската опера Хенрих Крьолер.

След завръщането си в България Ал. Димитров открива своя 
танцова школа и се опитва да се пребори с еснафските възгледи 
на своите съвременници. След  неуспех в тази борба, школата е за-
крита. За щастие той получава покана от Оперната дружба да по-
стави танците в операта „Тахирбеговица“ по музика на В. Каутски.   
Премиерата се е състояла на 30 март 1911 г. Отзивите в печата за 
новата опера били ласкави. Вестник „Вечерна поща“, бр. 3099 от 
1911 г. отбелязва: „Това ново българско оперно произведение има 
силни външни и сценични ефекти. Особено силно е в своите танци 
и чисто ориенталски мелодии,  повечето страстни и възбудител-
ни…“.  Ал. Димитров умира през 1960 г.

ПЕШО РАДОЕВ (1875 – 1943).  Интересът към творческата дей-
ност на Пешо Радоев е много по-голям и по-широк от постижени-
ята  на  предшествениците му в Операта. Продължително време, 
почти 16 години, много се пише за него. В много отношения твор-
ческите биографии на П. Радоев и Р. Колева си приличат. И двама-
та са учители по гимнастика, и двамата  жадуват за знания, които 
попълват при всяка възможност, пътувайки из Европа, и с упорито 
самообразование. В анонимна статия за Пешо Радоев в сп. „Нива“ 
от 1930 г. пише: „Пешо Радоев, родоначалник на балетното изку-
ство в България  е роден през 1876 г. в град Карлово“. 

Своето специално художествено образование е получил в 
София, в Рисувалното училище, днес Художествената академия. 
Освен към пластичните изкуства, Радоев още от малък проявява  
интереси към гимнастиката и танца. Най добре се  оценяват него-
вите способности във физкултурно дружество „Юнак“, където вед-
нага след основаването му става негов член, а по късно  е избран 
за главатар. Със  своята дейност Пешо Радоев  успява да го превър-
не в истински културно дружество.
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С течение на времето репертоарът на Операта се обогатява и 
разширява с творби, получили световна известност. В началния 
период – до към 1922 г., познанията и опитът на П. Радоев са на  
това ниво, на каквото са и на останалите постановчици –режисьо-
ри, диригенти и повечето изпълнители. Посещавайки много балет-
ни центрове в Европа – Прага, Париж, Петербург, Виена, Будапеща, 
Радоев е проучвал работата в тези  балетни състави и балетмай-
стори. В балета той намира истинското си призвание и с основание 
може да се каже, че той се явява пионер и творец на дела, които 
оставят трайни следи в историята на изкуството в България. 

 Със своята всеотдайност и жажда за знания, предшественици-
те на професионалния български балет са ярък пример за всички 
следващи поколения изпълнители и ръководители.
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уПотребата на кавал и ГаЙДа в камерно-инстру-
ментални и вокални Фолклорни състави 

гл. ас. Васил М. Василев

резюме: Още с появата на първите инструментални фол-
клорни групи през 30-те 40-те години на ХХ век, кавалът е играл 
основна роля в техния състав. Немислимо е било (както и сега) 
инструментална  група без присъствието му. И първите записи, 
направени в радио София през тези години, са на инструмен-
тални фолклорни групи, сформирани по онова време.

Едни от първите кавалджии, участвали в тези записи, са 
Станил Паяков, Цвятко Благоев,  Драган Карапчански, Никола 
Ганчев  и др.Тези групови изпълнения бързо навлизат във фол-
клорната практика, някои от тях с течение на времето стават из-
кючително популярни и  със своята музика и изпълнение оста-
ват незаличими следи в нея.

Ролята на кавала в тези групи освен като водещ инструмент се 
утвърждава и като акомпаниращ. В настоящия доклад подробно 
съм описал създаването и развитието на  груповото (камерно) 
музициране. Проследил съм проблемите, свързани  със създава-
не и изграждането на музикалната творба за този вид състави, 
както и всички специфични особености, съпровождащи този 
проблем. Кавалът, като инструмент притежаващ изключител-
ни технически възможности и многофукционалност, изиграва 
своята огромна роля не само за развитието на груповото (камер-
но) музициране, но и за цялостното развитие на фолклорно-ин-
струменталното изпълнителско изкуство.

ключови думи: Кавал, камерни групи, народна музика

abstract: Ever since the emergence of the first instrumental folk 
groups – the 30s and 40s of the 20th century, the kaval has played a 
main role in their formation. Back then it was unthinkable (as it is 
now) that there could be an instrumental group without the pres-
ence of the kaval. Also the first recordings that were made in Radio 
Sofia over the course of these years were ones of instrumental groups 
formed at that time. 

Some of the first kaval players who took part in these recordings 
were Stanil Payakov, Tsvyatko Blagoev, Dragan Karapchanski, Nikola 
Ganchev, among others. These group performances were swiftly in-
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corporated into folklore practice, some of them became over time ex-
ceptionally popular, and with their music and performance they left 
indelible traces in it.

The role of the kaval in these groups, besides being a main and 
lead instrument, also establishes itself not only with regard to the 
leading main melody, but as an accompanying instrument as well. In 
the present report I described in detail the creation and development 
of group (chamber) music-making. I traced the problems related to 
the creation and building of musical work for this kind of groups as 
well as all specific features that accompany this issue. The kaval as 
an instrument, which has exceptional technical capabilities and mul-
tifunctionality, plays its huge role not only for the development of 
group (chamber) music-making but also for the general development 
of folk instrumental performing art.

Keywords: kaval, chamber groups, folk music

Трудно е да се каже кога и къде за първи път са създадени ин-
струменталните групи, но се предполага, че те са съществували 
редом с най-добрите изпълнители на народни инструменти. Най-
често инструменталните групи са свирили на различни обичаи – 
сватби, седенки, събори и др. Членовете на групите са били добри 
изпълнители на народни инструменти, за които се е говорило и са 
били прочути в даден район на страната. Първите групи най-често 
са се състояли от следните инструменти: кавал, гайда, гъдулка, тъ-
пан. Tова е била най-комплектуваната група, но е имало и други ва-
рианти например: кавал, гъдулка, тъпан; кавал и гайда и др. Такива 
групи е имало почти в цялата страна и особено в Тракия, Странджа, 
Добруджа.

Първа, която добива популярност чрез предаванията на Радио 
София, може да се счита групата на кавалджията Станил Паяков 
/1900 – 1979/ от с. Горски извор, Хасковско, създадена през 1935 
г. Това е известната „Тракийска тройка“, в нея са включени инстру-
ментите кавал, гайда и гъдулка. По-късно към тях е прибавена и 
тамбурата като акомпаниращ инструмент. Първата солистка на 
„Тракийската тройка“ е певицата Атанаска Тодорова от гр.Чирпан, 
с която групата работи до 1944 г.  [Букурещлиев, М. – 1977, стр. 27]

През 50-те години се създава друга група, която става не по-мал-
ко популярна от „Тракийската тройка“ – „Странджанската група“. С 
развитието на нашата народно-инструментална музика по-късно 
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се създават и утвърждават много групи от народни инструменти, 
от които по-известни са: „Угърчинската“;  „Добруджанска тройка“; 
„Средногорска тройка“;  „Харманлийска тройка“;  Инструментална 
група с ръководител Атанас Вълчев и др.

Ролята на духовите народни инструменти е основна в групите, 
тъй като те са носители на мелодията в изпълненията, която е ос-
новен елемент в музиката. От кавала и гайдата изцяло зависи ни-
вото и художествените качества на инструменталната група.

Проблемите, свързани с художественото ниво на групата, се 
свеждат до следното:

Пълно уеднаквяване на мелодията по отношение на стила, ор-
наментиката, чистотата, импровизацията, тембрите, регистрите и 
др. Това би могло да се осъществи по следния начин:

А/ По отношение на стила – всяка група съобразно своите чле-
нове се явява представеител на един или друг инструментално-
изпълнителски стил и в това отношение трябва да има правилен 
подбор на музикалния репертоар, който ще изпълнява: например, 
„Странджанската група“ – само инструментални хора и песни от 
Странджа и т.н. „Този тип формации намират широко приложение 
във фолклорната практика, а наименованията им произлизат 
от характерната стилова особеност“. [Василев. М, 2009, стр. 41] 
От особено важно значение е кавалджията и гайдарят да „офор-
мят“ първите две колена, т. е. темата така, че още в началото да се 
разбира за стиловата принадлежност на инструменталната група. 
Целият репертоар трябва да носи белезите на една или друга фол-
клорна област;

Б/ По отношение на орнаментиката – всеки изпълнител и осо-
бено духачите, трябва да се стремят към пълно уеднаквяване на 
орнаментиката, което е основен фактор за художественото изпъл-
нение на инструменталната група. Уеднаквяването трябва да се из-
вършва по следния ред на основните орнаменти, произтичащи от 
стиловата принадлежност на инструменталната пиеса; уеднаквя-
ване основната мелодия;

Уеднаквяване на някои характерни мелодически ходове в му-
зикалните колена; уеднаквяване каденцовите моменти от края на 
музикалните колена.

В/ по отношение чистота на звучене – постига се по следния 
начин:
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Интонационно изчистване на соловата партия във всеки ин-
струмент/това до голяма степен зависи от качеството на инстру-
мента и техническите възможности на изпълнителя/.

Обща настройка на всички инструменти – постига се след из-
равняване по тон „ла“ от първа октава – взет от камертон, пиано, 
акордеон или др.

Кавалът се настройва чрез свиване или разтягане общата му 
дължина, в зависимост от това дали звучи по-ниско или по-висо-
ко. Настройването на гайдата се извършва чрез свиване или раз-
тягане на конците в долната част на пискуна, който стои в горната 
част на гайдуницата, в зависимост от това дали гайдата е по-висо-
ка или по ниска. В музикалната практика всеки гайдар използва и 
трите гайдуници D,G,A. – затова всички трябва да бъдат настрое-
ни точно по зададения тон „Ла“. Трябва да се знае, че независимо 
от добрата пъроначална настройка по време на свирене /особено 
при духовите инструменти/ е възможно интонационно повишава-
не или понижаване. В този случай трябва да се регулира силата на 
въздушната струя, съобразно това дали инструментът е висок или 
нисък. За постигане добра чистота при изпълнение не е без зна-
чение и изборът на подходящия лад, който ще бъде основен в да-
дената музикална пиеса. За основен лад се счита този, в който се 
изсвирва сновната тема на музикалната пиеса – обикновено 1-во и 
2-ро музикални колена, което се изпълнява от всички членове на 
групата „tutti“. Всеки лад изисква определена пръстовка, а тя тряб-
ва винаги да подпомага доброто изпълнение на инструменталиста. 
Обикновено при духовите народни инструменти за „удобни“ ладо-
ве се считат в повечето случаи тези, които са с диезни знаци;

Г/ по отношение на импровизацията като основен двигател в 
изграждането на инструменталната пиеса и тук тя играе решаваща 
роля. Тя се явява в отделните инструменти при изпълнение на т. 
нар. „сола“, които най-често започват след изсвирване на общите 
теми /3, 4 муз. колена/. Те са виртуозни, разнообразни  в ритмично 
мелодично и ладово отношение. Всеки изпълнител сам „създава“ 
своето „соло“, както и определя неговата ладова основа. Основната 
цел при изпълнението е да се покаже инструментално майстор-
ство. За разлика от „солата“ в индивидуално изпълнение,  в инстру-
менталната група те са в зависимост от цялостното ù изпълнение. 
Тази зависимост се изразява в следното:
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Подборът на съответния лад трябва да е направен така, защото 
се намира в някакво функционално средство с основния на музи-
калната пиеса;

Разнообразяването на ритмиката да е съобразено с тази на ос-
новната тема;

Да не се нарушава стиловата принадлежност на инструментал-
ното хоро, например: наименованието на хорото е „Тракийско“, а 
пък „солото“ да носи характера на „Шопско“ и т.н.;

Независимо , че в импровизацията инструменталистът свири 
сам и най-често със съпровод, той винаги интонационно трябва да 
съответствува на общата тонова настройка; 

Д/ по отношение на тембри и регистри. От изключително ва-
жно значение за уеднаквяване на тембрите е това кавалджията ка-
къв регистър, а гайдарят коя гайдуница ще използува и най-вече в 
началото на инструменталната пиеса: например – ниският /каба/ 
регистър на кавала звучи много добре с „D“ гайда; средният – с „G“, 
„D“ а високият с „G“, „A“; но разбира се това е условно, защото мно-
го често едно инструментално коляно съдържа в себе си тонове, 
които изискват гайдуницата, която може да не съответствува на да-
дения регистър на кавала. В тези случаи кавалджията трябва да се 
съобразява при избора на регистър, в който ще свири, с цел тем-
брово уеднаквяване на двата инструмента.

В заключение на направения по-горе анализ за ролята на духо-
вите народни инструменти в камерните оркестри, се разбира че от 
тяхното изпълнение в пълна сила зависят художествените им ка-
чества.

Формиране и развитие на инструменталното хоро /пиеса/ в ка-
мерните групи

Кавалджията и гайдарят като солисти в инструменталната гру-
па участват активно в създаването на инструменталното хоро. 
Основната тема е предимно плод на колективно творчество.Тя 
може да бъде взета от народна песен или сътворена изцяло от из-
пълнителя. Основно правило при създаването ù е да отговаря на 
стиловата принадлежност на групата. Следващите 2, 3 музикални 
колена са варианти на темата, като тяхното създаване и изгражда-
не става с активната намеса на изпълнителите. Бурните музикал-
ни колена /солата/, които са неотменни, се съдържат в цялостна-
та структура на инструменталното хоро и са плод на индивидуал-
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но мислене на изпълнителя, който става автор на собственото си 
„соло“. Самите „сола“ внасят в цялостната музикална пиеса разноо-
бразие и динамика, като в тях изпълнителят търси пълна изява на 
своите възможности. Обикновено след изсвирването им инстру-
менталното хоро отново се връща към първоначалната тема, като 
самите изпълнители избират музикалното коляно, което ще офор-
ми края на инструменталното хоро. Или ако се приеме, че първо-
началните 2, 3, 4 музикални колена са „А“-то „солата“ ще предста-
вляват своеобразна разработка – „Б“, а връщането към първона-
чалната тема – отново „А“. Получава се сложна триделна форма от 
вида – „А“–„Б“–„А“. Съобразно това темпото на инструменталното 
хоро може да бъде „бавно-бързо-бавно“ или „умерено-бързо-уме-
рено“.

В цялост ролята на духовите народни инструменти в камерните 
групи се заключава предимно в изпълнение на солиращи партии. 
Като акомпаниращи тук те не се използват, предвид малкия брой 
на изпълнителите им. Най-използвани инструменти са кавал в „Д“ 
строй и високата /джура/ гайда с трите основни гайдуници.

Родопската /каба/ гайда не се използва в разнородни състави, 
поради специфичния си тембър. Тя може да участва в еднородни 
състави от каба гайди, или да се използва за съпровод на родопски 
певец или певица.

Кавалът  и гайдата и тяхната роля в съпровод на вокално изпъл-
нение

Освен в самостоятелно свирене инструменталните групи могат 
да бъдат и съпровождащ състав на един изпълнител – певец или 
певица. Тук лиспва коленната форма, ярките виртуозни „сола“ при 
изпълнението на отделни инструменти. Те са подчинени изцяло на 
изпълнението на солиста. Изхождайки от тази позиция, ролята на 
инструменталната група се заключва в следното:

Създаване и изграждане на инструменталната интродукция /
инструменталния отсвир/, който служи за връзка между отделните 
куплети на песента.

Съпровод по време на вокалното изпълнение. И тук, както и в 
самостоятелните изпълнения, кавалът и гайдата играят решаваща 
роля. Защо?
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1. Те са носители на основната мелодия в интродукцията, която 
е “измислена” от самите изпълнители. При тази „авторска“ намеса 
те са съобразяват с:

А/ тоновия обем на солиста,
Б/ подходящата ладова основа удобна за певеца или певицата,
В/ стиловата принадлежност на песента.
При изпълнение на отсвира кавалджията и гайдарят трябва да 

уеднаквят общото си звучене , т.е. да извършват цялата дейност, за 
която стана дума по-горе в моето изложение.

Г/ те могат изцяло да свирят мелодията на песента по време на 
съпровода/ особено това се отнася за кавала/. При този съпровод 
изпълнителят трябва да се стреми към цялостно покритие на пе-
сента, т.е. да постигне абсолютна еднаквост между свирене и пее-
не. Когато съпроводът на определена песен е само от кавал много 
често се използва кавал в „C“ строй, който със своя тембър и ре-
гистри се  е доказал в практиката като най-удачен съпровождащ 
инструмент. Вероятната причина за неговата неизползваемост в 
народния оркестър е специфичният му тембър, както и неговата 
тромавост (поради по-голямата дължина). „Съществуват и други 
разновидности на кавала-H,B,A и други видове строй, които също 
се използват предмно като солов инструмент и за съпровод на 
народен певец или певица,съобразно техния диапазон“. [Василев, 
М, 2009, стр. 65] За разлика от този начин на съпровождане, съ-
щият този кавал не се използва в ансамблово музициране. Ако съ-
проводът на песента се изпълнява от гайдата, то задължително е 
да се подбере подходяща гайдуница. Най-често това е гайдуницата 
в „D“ строй. Тя звучи по- матово и темброво се доближата до чо-
вешкия глас. Високите гайдуници не са удачни в съпровод поради 
острата им пробиваща звучност. Употребата на гайдата в съпровод 
може да се наложи най-често, когато в състава на групата липсва 
кавал или гъдулка. Гайдата като съпровождащ инструмент най-
често се среща в Родопската област. Там родопската каба гайда се 
използва за отсвирване и за съпровод на солиста /певец или певи-
ца/. Интродукцията, която гайдарят „измисля“ не е нищо друго ос-
вен изсвирване мелодията на песента. Тя не се отличава от нея по 
своето ритмично и мелодично разнообразие. Причината за това е 
все още слабо развитата родопска инструментална музика.
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В по-новите инструментални фолклорни групи ролята на ду-
ховите народни инструменти в съпровода не се свежда само до 
дублиране на вокалната партия. Чрез намесата на композитор те 
могат да изпълняват функция на хармонични инструменти чрез из-
ползване на отделни тонове в двугласно съчетание между тях. По 
този начин те спомагат за разширяване диапазона на целия хармо-
ничен акорд, който се изпълнява едновременно от всички инстру-
менти в инструменталната група. Този начин на употреба на духо-
вите инструменти се използва в повечето случаи в края на всеки 
комплет, по-често от по-големите инструментални групи и най-ве-
че в големия народен оркестър.

Всички гореописани особености на инструменталните групи 
за народна музика са подчинени на един закон – законът на ан-
самбловото свирене. При него изпълнителите винаги трябва да 
се подчиняват на общото звучене на групата и разкривайки него-
вите особености, да допринасят за художественото изпълнение. 
Създаването и развитието на инструменталните групи за народна 
музика е един по-висок етап в цялостното развитие на българската 
инструментална народна музика.
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лЮбовта и бунтът към неПравДата в обраЗa на емил 
от оПерата на лЮбомир ПиПков „антиГона 43“

Дима Димитрова
(редовен докторант – НМА „Панчо Владигеров“)

loVe and Rebellion in the Face oF emil FRom 
lyubomiR pipKoV`s opeRa „antigona 43“

Dima Dimitrova

резюме: „Антигона 43“ от Любомир Пипков е творба с дъл-
бок ценностен смисъл: за дълга, достойнството и вярата в един 
идеал, за саможертвата и любовта. С нея композиторът полага 
нов еталон в този жанр на нашата музика, поставя началото на 
съвременната тема в българското оперно творчество. Акцент 
е поставен не само на главните роли, но и на второстепенните. 
Чрез образът на Емил, синът на Градоначалника, са отправени  
силни послания, емоции и чувства, актуални и днес. Послания, 
предадени в далечната 1964 г. от тенора Аврам Андреев.

ключови думи: Любомир Пипков, опера „Антигона 43“, пос-
лания, тенора Аврам Андреев

abstract: „Antigona 43“ by Lyubomir Pipkov is a work of deep 
moral value: for duty, dignity and belief in an ideal, dor self-sacrifice 
and love. With it the composer sets a new standart in this genre of our 
music, sets the beginning of the contemporary theme in Bulgarian 
opera. Emphasis is placed not only on the main roles, but also on the 
minor ones. Emil`s image has conveyed strong messages, amotions 
and feelings, which are relevent today. Messages transmitted in the far 
1964 by the tenor Avram Andreev. 

Key words: Lyubomir Pipkov, opera „Antigona 43“, messages, 
tenor Avram Andreev

Когато говорим за българското оперно творчество, не може да 
останем равнодушни към големите оперни композитори, които 
създават шедьоври, някои от тях, достигнали до европейските сце-
ни, a други – останали в границите на България. 

Всяка опера се създава под влияние на епохата и емоциите, 
които са владеели композиторите. В нея се въплъщават знаци и 
послания, които да послужат като мост между поколенията, като 
пример за правилното и неправилното.
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Любомир Пипков е композитор, който интригува със своята 
естетика – много различна от тази, на неговите предшественици. 
Както казва Симеон Пиронков „при него цветовете са сиво, охра, 
черно, шопското, твърдото, острото“.  И точно тези черти, кои-
то са съществували винаги в езика на Пипков, в операта „Антигона 
43“ стават вече съвсем оголени. Нищо не отвлича вниманието от 
основния конфликт, ясен още от пиесата на Софокъл – отива се 
към самата сърцевина и затова този изострен, аскетичен, директен 
музикален език, дори брутален на моменти ,е единственото, което 
е било заложено като цел.  Завършил образованието си в чужбина 
и вдишал от въздуха на европейската култура, композитирът няма 
как да не търси нови пориви и различни интонационни нотки в 
това свое произведение.

Любомир Пипков пише във всички жанрови сфери на своето 
време, творчески преосмисляйки тяхната образност и музикален 
език. В списание „Музика и съвременност“ през 1974 г. той казва: 
„Целта на нашата музика е да отрази съвременността. Що зна-
чи в този случай съвременност? Това значи едно напълно поема-
не на историческото развитие от миналото върху плещите си и 
отправяне към бъдещето. Това значи едно ясно съзнание за хода 
на историята, до което композиторът достига не от време на 
време, а съзнание, което постоянно присъства в неговия начин на 
мислене, на усещане, на изразяване“.

 От изключително значение е смелият, съвременен прочит на 
Софокъловата „Антигона“, видяна през гледната точка на компо-
зитора, успял  заедно с либретистите да пренесе мястото и вре-
мето на действието в епохата на съпротивителното движение в 
България – нещо, което очевидно е вълнувало Пипков. 

На 23. 12. 1963 г. „Антигона 43“ се поставя за първи път от 
Русенската народна опера, с диригент Борис Хинчев, режисьор 
Стефан Трифонов, художник Петър Попов и хормайстор Николай 
Николаев. Интересът към тази творба на композитора е нео-
бичайно голям главно поради това, че „Антигона 43“ е първата 
българска опера на съвременна тематика [Кръстев, 1977, с. 640]. 
Либретистите Владимир Башев и Панчо Панчев са създали добра 
основа за написването на психологическа драма. Макар че съби-
тията са от 1943 г., авторите правят собствена транскрипция на 
античната пиеса, чиито смисъл е вечен [Ангелов,1977, с.129]. На 
11 януари 1964 г., това заглавие е представено в гр.София, с ди-
ригент  Васил Казанджиев, режисьор Николай Николов и худож-
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ник Константин Радев, а два дни преди това, операта е изиграна  
пред Пловдивска  публика, с впечатляващ екип – диригент Иван 
Маринов, режисьор Христо Христов, художник Йоан Левиев и ди-
ригент на хора – Ангел Христов. 

Любомир Пипков е истински общественик и мислител, следи 
много внимателно настроенията на обществото, сякаш за да бъде в 
крак с всичко случващо се около него. Композиторът непрекъснато 
наблюдава подобни ситуации, когато действието на отделния човек 
няма съществено значение за социалния процес. Тогава обществе-
но значима се оказва по-скоро неговата позиция по отношение на 
събития в този процес. В ситуацията на съвременния свят, когато 
човекът нищо не може да направи, за да промени нещо в него, нему 
остава единствената възможност поне да осъди – от своя лична и 
независима позиция. Неслучайно в българската музикална култура 
Пипков представлява не просто един от нейните най-големи тво-
рци, но той става израз на непреклонна социална поезия, непод-
властна на временни конюнктури [Хлебаров, 2000, с. 301].

Основните герои в операта са заимствани от известната траге-
дия на Софокъл – „Антигона“. Любомир Пипков рисува образите с 
огромно майсторство и в последната му опера това ясно проли-
чава. Те респектират с ярките си индивидуализирани характерис-
тики и пластична оформеност. Композиторът набляга не само на 
главните, но и на второстепенните роли, и по-специално на една, 
която излъчва силни послания, емоции и чувства. 

Емил е младеж,  син на Градоначалника – Крумов, който в 
Софокъловата трагедия е съответства на сина на Креон – Хемон. 
Въпреки че ролята на Емил не е голяма, либретистите са изработи-
ли сценичният му портрет с много краски и широка амплитуда на 
чувствата, предимно лирико-героични [Кръстев, 1977, с. 5]. Тук на 
преден план са извадени емоциите на един млад човек, който из-
бира любовта и бунта срещу неправдата пред кръвния си родител. 
Още с появата му във втора картина и дуета с Крумов, той изказва 
на глас една позиция относно бомбардировките в София и едно-
временно с това дава на баща си да разбере, че не приема терора, 
извършен в неговия собствен град: „От ужаса на София избягах, за 
да го видя по-отблизо на градския площад.“ Студентът се е върнал 
за ваканция от столицата и е ужасен от проснатия труп на площада, 
защото убитият е бил негов съученик и приятел. Това е партизани-
нът и брат на любима му Ана –  Стоил Антонов, оставен на площада 
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за назидание. Будната съвест на Емил се бунтува срещу жестоката 
постъпка и срещата между него и Крумов прераства в спор, в кой-
то бащата е принуден да защитава правото на действия на властта.  

 В появата на Емил в трета картина и дуета му с Ана се формира 
една окончателна позиция и твърдо убеждение, че жертвата на не-
говия приятел не е напразна. „Той е мост, по който безсмъртните 
му пориви минават... в теб и в мен, и в още много хора“. Когато се 
среща с Ана, Емил се опитва да ù попречи да отиде на площада, 
за да се прости с брат си, въпреки строгата забрана на полицията. 
Той разбира значението на нейната цел – да бъде достойна сестра. 
Обмисляйки цялата ситуация, в която е поставена Ана, неговата 
решителност нараства и това личи в диалога му с бащата в IV кар-
тина, където „вокалните реплики отстъпват място на заключител-
ните отсечени разговорни фрази“. [Хлебаров, 2000, с.317]

Емил може да се разглежда и като мечтано превъплъщение на 
самия Любомир Пипков. Композиторът е имал  граждански ясна 
позиция. Образът на Емил е актуален и до днес с желанието да под-
крепи любимата, вярвайки, че нейната цел е безкористна и чиста. 
Да защитиш любимия човек, като застанеш срещу твоята кръв, сре-
щу своя родител, който те е отгледал и възпитал – това е труден и 
много смел избор, бунт към неправдата с цената на всичко.

Познанството ми с музиколога Андрей Андреев ми помогна да 
се срещна и взема интервю от неговия баща – Аврам Андреев1, 
оперен певец - тенор, първокласен артист, който е участвал в мно-
го фундаментални постановки на българската сцена. Самият той се 
въплащава в образа на Емил от „Антигона 43“ през далечната 1964 г.

„Беше малко страшно. Българска опера, много майсторски на-
писана. Освен партиите на солистите, много интересни, между 
другото централни роли играеха едни от малкото останали живи 
основатели на операта в Пловдив – Валентина Александрова и 
Соня Хамерник2. От мъжете, които бяха в основаването, оста-
нах само аз, за жалост. Режисьор беше Христо Христов. Той е за-
вършил медицина, дипломирал се, много умен човек. Не знам дали е 
практикувал. Диригент беше Иван Маринов, не кой да е. Седнахме 
с него, така...а дубльор няма. Две роли са. Едната е силно драма-

1 Представена е част от интервюто с Аврам Андреев, направено на 18.06.2017 г. в гр. Пловдив. 
Съхранява се у автора.
2 Соня Хамерник почина на 14.12.2019 г.
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тична. С Иван сме горе-долу в една възраст. „Абе страх ме е, Иване, 
от втората роля!“  му казвам, а той отговаря: „Няма какво да се 
страхуваш, ще я направим, друг не може да я направи!“. Едната 
роля, в първата част е лирична, на младия поручик Поляров, а дру-
гата е на партизанин, който има среща с баща си, преследващ 
партизаните. В началото полковникът не разбира, че това е не-
говият син. Интересно либрето, хубаво направено. Соня Хамерник 
играе майката и на прощалната среща тя ми пее една прощална 
песен, аз съм сложил главата си на коленете, тя се отдалечава и 
от десния портал се обръща да ме погледне, устните ù треперят, 
а аз се държа – партизанин съм, няма да заплача. Много съм я пре-
живял, тази партия! Трябваше да овладеем емоциите, иначе вина-
ги като певец ще излизаш извън релси! Емоции толкова, колкото 
позволява ролята. Там режисьорът ще помогне, иначе ще излезеш 
извън нея. Режисьорът не беше работил музика, това беше първо-
то му произведение. Познавахме се с него, беше от пловдивската 
интелигенция, но не сме общували. Беше доста приятен, въздър-
жан. Не знам дали е бил нотно грамотен, но знаеше наизуст поч-
ти всичко. Той имаше идеята как ще въздейства вокалът. Ще Ви 
кажа такъв пример – има една среща между Емил и Ана, когато 
Анна решава да отиде, да вземе от площада поругания ù брат и 
да го погребе, има една реплика: „Накъде си тръгнала, Анна?“. Те са 
шестнадесетинки в ниския регистър. Христо искаше да се разтег-
нат тези шестнадесетинки. Викам му „Няма проблем!“. Минават 
няколко дни и имах индивидуални часове с Иван Маринов. И той ми 
казва точно за тази фразичка „Виж какво, не ги гледай тези шест-
надесетинки. Аз отдолу дирижирам“. Това показва само, че те два-
мата – режисьор и диригент са обсъждали всичко предварително, 
преди още да започне истинската работа с нас, солистите. Голям 
екип бяха! Другото е много опасно – диригентът да не разбира 
концепцията на самия режисьор. Попадал съм на такова нещо. В 
„Антигона 43“ не беше така, слава Богу!“.

Помните ли каква беше публиката едно време? Имате ли 
ярки спомени как протече самият спектакъл?

„Голям спектакъл! В Пловдив, София и Русе се играха три спек-
такъла. Публиката, ще използвам по-съвременен термин, не „къл-
веше“ на тази опера. Виж „Травиата“, „Севилският бръснар“ беше 
друго нещо. Такава тежка опера, където имаше философски неща, 
древногръцка трагедия, трудно се осмисляше.“ 
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 Как се избира колектива за такъв тип опера, трудно ли се 
намираха певци да изпеят тези сложни партии и да се превъ-
платят в тези образи?

 „Имахме достатъчно добри певци в началото на операта, 
подбрани. Художественият съвет – директор, диригент казахме 
– Иван Маринов. Христо Христов ни познаваше, понеже работи-
хме заедно театър и опера в сегашната сграда на театъра, преди 
да построят Профсъюзния дом. Избраха възможно най-доброто, 
което подхожда за малките роли. Главната героиня – Валентина 
Александрова! Разкошна певица! Георги Кушев – той играеше 
Градоначалника.“

Какво мислите за музикалния език, за хора, който е взет от 
древногръцката трагедия?

 „Те бяха интерлюдии, хорове в разгърната форма. Хорът в 
Антигона се явява коментатор. Коментираше действието. 
Хорът беше много голям, допълнителни хористи бяха взети от 
самодейни състави, с много хубави гласове, а детският хор набро-
яваше около 25 души. Бяха събрали някъде около 60 човека, обляк-
оха ги в чували, за да кореспондира като идея с древногръцката 
трагедия. Другото беше съвременно облекло, ние солистите бя-
хме облечени в стил 40-те години.“ 

 Един от последните ми въпроси към Вас е, защо все по-
рядко намират реализация българските опери на нашата 
сцена? 

„Много труден въпрос! Изключително труден! За мен е толкова 
явно, че това е така, за жалост. Не по-малко майсторски са напи-
сани българските опери! Не са и по-трудни за изпълнение! „Юлска 
нощ“ и „Антигона 43“ – те бяха свързани с политическите проме-
ни, но „Янините девет братя“ няма нищо общо с прехода, а казват, 
че това е най-хубавата опера. Имаше български опери, които се 
радваха на голям успех, като „Имало едно време“. Тя беше опера-
приказка от Парашкев Хаджиев. „Луд Гидия“ сме играли, като луди 
(смее се, а после се замисля). 

Може би не се популяризира достатъчно българската опера!“ 

Да, но новото поколение не е запознато така с български-
те заглавия?

„Затруднявате ме с въпроса! Дали естрадата също не по-
влия? Самите режисьори не обичат да поставят български за-



94

главия, защото предварително като че ли са орисани на неупех. 
Непознатото плаши българската публика. Ние, българите обича-
ме да се кланяме на чуждото, може би това също е причина“. 

Емоцията, с която Аврам Андреев говори за операта „Антигона 
43“, показва голямата му любов и признателност към това изку-
ство, към творчеството на Л. Пипков. 

Интервюто с тенора Аврам Андреев ме карат да се върна  към 
думите на проф. Боянка Арнаудова „Има и толкова много потъ-
нали в забвение творби! А дали забравеното е забравено, защо-
то няма художествена стойност или действа нашата типична 
черта да неглижираме родното за сметка на чуждестранното?“ 
[Арнаудова, 2005, с.13].

И днес остава отворен въпросът – защо тази опера не е изпъл-
нявана повече от 50 години? Дали заради сюжетната ù обремене-
ност, свързана с антифашистката тема, която след  Втората светов-
на война е много популярна в изкуствата, или има и други, по-дъл-
боко коренящи се причини – сложен музикален език, голямата хо-
рова маса, липсата  на достатъчно време за репетиции и пр.

Все пак вярвам, че ще има приемственост между поколения-
та и голяма част от българските заглавия ще се върнат на сцена-
та, а публиката ще може да се наслади на автентичното, българско 
оперно творчество. Ще може да чуе посланията на младите хора 
от миналото, така актуални и днес, какъвто е образът на Емил от 
операта „Антигона 43“ – за дълга, за достойнството и вярата в един 
идеал, за саможертвата и любовта.
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реЙналДо ан – „сhansons gRises” („сиви Песни”)
По стиХове на Пол верлен 

Ивайло Михайлов 

Reynaldo hанn – „chansons gRises” („the gRay songs”)
by paul VeRlaine

Ivaylo Mihaylov

анотация: В статията се разглежда вокалният цикъл „Сиви 
песни” („Сhansons grises”) по стихове на Пол Верлен от Рейналдо 
Ан (1875 – 1947) - френски композитор, пианист, музикален 
критик, диригент, един от най-ярките представители на Бел 
Епок (Belle Époque). Чрез анализа на формата и структурата на 
отделните части се извеждат общите композиционни принципи 
на изграждане на целия цикъл, който въплъщава най-характер-
ните за вокалния стил на Рейнално Ан черти. 

Изследването е част от докторантския труд на автора на тема 
„Песенното вокално творчество на Рейналдо Ан и прилагане 
на френската фонетична транскрипция при интерпретация на 
френски, за сметка на практическата транскрипция и трансли-
терацията на български език”. 

ключови думи: Рейналдо Ан, Пол Верлен, вокално 
творчество, френска фонетична транскрипция

annotation: The article examines the vocal cycle „The Gray Songs” 
(„Сhansons grises”) by Paul Verlaine verses by Reinaldo Hahn (1875 
- 1947) - a French composer, pianist, music critic, conductor, one 
of the most prominent representatives of Bel Epoc ( Belle Époque). 
Through the analysis of the form and structure of the individual parts, 
the general compositional principles of the construction of the whole 
cycle, which embodies the most characteristic for the vocal style of 
Reinaldo Hahn features, are deduced.

The research is part of the doctoral thesis of the author on the 
theme song „The vocal creativity of Reinaldo Hahn and the applica-
tion of the French phonetic transcription in interpretation in French, 
at the expense of the practical transcription and transliteration in 
Bulgarian language”.

Keywords: Reinaldo Hahn, vocal creativity, French phonetic 
transcription
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Рейналдо Ан (1875 – 1947) е френски композитор, пианист, му-
зикален критик, диригент, един от най-ярките представители на 
Бел Епок (Belle Époque – Kрасивата епоха). Той се вписва в групата 
композитори, възпитаници на Консерваторията: сред учениците 
на Гиро, Масне и Делиб и близките им по дух професори по ком-
позиция, които френските изследователи наричат „неокласици”.1 
Твори в различни жанровe: опери, оперети, балети и пантоми-
ми, музикални комедии, музика към спектакли, инструментална 
и вокална музика. Печели известност със своите песни и песенни 
цикли (общо 45 – издадени и неиздадени). Сред тях се открояват 
два крупни цикъла, които обединяват и по-рано издадени творби: 
Mélodies I (1895)2 и Mélodies II (1920).3 

Рейналдо Ан е изключително взискателен към текстове-
те, по които пише своите вокални творби. Песните му са по сти-
хове на изтъкнати френски автори: Виктор Юго, Пол Верлен, 
Алфонс Доде, Франсоа Копе, Алфред дьо Мюссе, Мари Легранд, 
Жан Море и др. Пише песни и по стихове на изтъкнатия пред-
ставител на немската поезия и литература Х. Хайне. Проявява 
специален интерес и към „движението на парнасите”4 – 

1 Известни още като „композитори-традиционалисти”, Рейналдо Ан, Анри Рабо, Раул Лапар и 
др. не са чужди и на новите тенденции: „Внимателно и не без успех те допълват и освежават 
своя стил с отделни „присаждания” на по-ранни достижения, като хармоническа изтънченост, 
темброво оцветяване, заимствано от импресионистите…” [5, с. 6-7; 13-14].
2 През 1895 г. издателство Хьогел публикува колекция от 20 песни, които го правят популярен.
3 Информацията за песенните творби на композитора (пълен списък в хронологичен ред, из-
данията им, както и сведения за осъществени техни варианти – обработки, транскрипции и 
др.) е обобщена от автора на настоящия текст по: JOURNAL ARTICLE, UN COMPOSITEUR FRANÇAIS 
SOUS-ESTIMÉ: REYNALDO HAHN, Jacques Depaulis, Fontes Artis Musicae, Vol. 53, No. 4 (October-
December 2006, pp. 263-308) (Б. а. – Ив. М.) и е представена в оригинал, на френски език в 
Таблица1. Виж: Михайлов, Ивайло. РЕЙНАЛДО АН (REYNALDO HАНN) – ЕДИН НЕПОЗНАТ АВТОР. 
// Сборник доклади. Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в об-
ластта на изкуството”… [3, с. 196-201].
4 „Парнасианството” е френски литературен стил, възникнал в средата на деветнадесети век, 
който достига своята зрялост между 1866 и 1876 г., повлиян от френския автор Теофил Готие и 
философията на Артър Шопенхауер. Влиянието на този литературен поток се разпространява в 
цяла Европа и особено в модернисткото движение на Португалия и Испания. Името на движе-
нието Парнас произлиза от поетичната антология Съвременният Парнас (1866). Той е кръстен 
на планината Парнас, която в гръцката митология е домът на музите. Най-характерните пред-
ставители това движение са: Leconte de Lisle и José Maria de Heredia. [7, 21.12. 2019].
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към текстове на Хосе Мария де Ередиа, Теодор де Банвил, Съли 
Прудом и др.5  

Идеята за вокалния цикъл Chansons grises (Сиви песни) по 
поемите на Пол Верлен се заражда в периода 1887 - 1890 г.6 
Композиторът е чест гост в дома на Алфонс Доде и в присъствието 
на поета и сопраното Сибил Андерсон се формира концепцията за 
създаването на цикъла. 

Отделните части са записани през периода 1890-1891 г.
1. Chanson d‘automne, composée à Münster, le 16 juillet 1891, parue 

en 1900 pour l‘Exposition Universelle; 2.Tous deux, dédiée à Louis 
Montégut; 3.L‘allée est sans fin; 4.En sourdine, composée à Hambourg, 
le 15 septembre 1891; 5. L‘Heure exquise; 6.Paysage triste, composée à 
Münster, le 24 juillet 1891; 7. La Bonne chanson [6].

Вокалният цикъл „Chansons grises. Recueil de 7 mélodies avec 
accompagnement de piano, sur des poèmes de Verlaine.” е изда-
ден в Париж (Heugel) през 1893 г. Преиздаден е през 2001 (Paris, 
Alphonse-Leduc).7 

Структурен анализ на „Сиви песни” („Сhansons grises”) от 
Рейналдо Ан

Цикълът „Сиви песни” („Chansons grises” for voice and piano) [6] се 
състои от седем шансона. 

Шансон №1 „CHANSONS D’AUTOMNE” е написан във форма на 
период, който се провежда два пъти (т. нар. „двоен” период [2, 65]), 
в тоналност до диез минор (cis moll), в размер четири четвърти (C), 
в темпо Lent et triste – Бавно и тъжно (фр.).

5 Това съвсем не е случайно: в тях се открива линия на експериментиране с метри и стихо-
ве и се поражда възраждането на сонета. През 1900 г. Ан пише Les Etudes latines върху поеми 
на един от неговите най-характерни представители – „recueil de 10 mélodies sur des poèmes de 
Leconte de Lisle” [7, 21.12. 2019].
6 През периода 1887 - 1891 г. Ан учи хармония при Теодор Дюбоа и Лавиняк и композиция 
(като частен ученик) при Жюл Масне. Има и отлични изяви като пианист (спечелва бронзов ме-
дал през 1888 г.). Осъществява многобройни пътувания в Германия през 1889 г. През 1890/91 г. 
спечелва златен медал по солфеж в Консерваторията и получава пълен достъп до часовете по 
хармония на Лавиняк. Масне му препоръчва да се представи за Наградата на Рим.
7 Съществува и преиздаване на цикъла в Америка, Флорида: Hahn, Reynaldo. CHANSONS 
GRISES for voice and piano by REYNALDO HAHN (1875-1947). Master Vocal Series, Masters Music 
Publications, Inc. P.O. Box 810157, Boca Raton, Florida 33481-0157 [6, 23 p.]. Настоящият анализ е 
осъществен по това издание. (Б. а. – Ив М.)
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Началният импулс на изложение се дава от разложения акорд 
в пианото с доминантова хармония. Периодът се изгражда от три 
фрази, неделими на мотиви, със синтактичен ранг на полуизрече-
ния, което често се наблюдава при строфичния принцип на орга-
низация. Всъщност третата фраза се изпълнява от пианото и съз-
дава регистров, фактурен и тембров контраст и има повече харак-
тер на ехо, спрямо втората фраза. С нея се отделя по-отчетливо 
първият прост период от втория. 

Повторенията на периода са с различен текст и закономерно 
съдържат известни изменения по отношение на мелодията хармо-
нията и лада, при запазване на мащаба на повторения материал. 
Съществен момент е промяната на емоционалния характер на съ-
държанието, заради въвеждането на едноименния Cis dur. 

Шансонът завършва с автентична каденца в до диез минор (cis 
moll) в клавирната партия.

Нотен пример: №1. „CHANSONS D’AUTOMNE” (1-8 такт)8:

8 Текстът в нотните примери е придружен от френска фонетична транскрипция, тъй като това 
изследване е част от дисертационния труд на автора – Ивайло Михайлов – на тема „Песенното 
вокално творчество на Рейналдо Ан и прилагане на френската фонетична транскрипция при 
интерпретация на френски, за сметка на практическата транскрипция и транслитерацията на 
български език”. (Б. а. – Ив М.)
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Шансон №2. „Tous deux” е написан в безрепризна проста три-
делна форма (аbс)9. Съставните дялове на формата се рамкират от 
партията на пианото, със сходен тематичен материал, който изпъл-
нява функцията на въведение, преходи и заключение.

Целият шансон протича в основната тоналност Fis dur с пулса на 
равномерното осминово ритмично движение в размер ала бреве, 
темпо Sans lenteur и динамика р (piano). 

Клавирното въведение продължава да звучи в акомпанимента 
при встъплението на вокалната партия, превръщайки се във фон 
на първия дял на формата. Явяването му между дяловете на без-
репризната проста триделна форма като рамкиращата част създа-
ва единство, внася симетрия и стабилност в конструкцията. 

9 Композиторът изгражда в безрепризната проста триделна форма три от частите на цикъла 
– шансони №№ 2, 5 и 7. Това не е случайно – за безрепризната проста триделна форма (abc) 
Н. Андриянов отбелязва: „Среща се основно във вокалната (респ. във вокално-инструментал-
ната) музика. В такъв случай третият дял (който вече не е репризен) може да има развиващ 
характер, да предизвиква (ярък) производен контраст или да съдържа изцяло ново тематично 
съдържание, т. е. да има характеристиките на среден дял, но с логическа функция на завършек 
(по отношение на безрепризната проста триделна форма)” [2, с. 105].
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Нотен пример: №2. „Tous deux” (1-12 такт): 



101

Първият дял представлява период с неповторен строеж, който 
се състои от три неделими на мотиви фрази, сходни в интонацион-
но и ритмично отношение. Периодът завършва с пълна съвърше-
на каденца. 

Вторият дял е структурно оформен в период с неповторен стро-
еж. Състои се от три неделими на мотиви и контрастни по тематич-
но съдържание фрази. Първата от тях е сходна с тематичното съ-
държание на първата фраза от първия дял на формата. Периодът 
завършва с автентична каденца. 

Третият дял на формата представлява период с неповторен 
строеж и се състои от три неделими, контрастни в тематично и 
ритмично отношение фрази. Изграден е върху доминантова хар-
мония с изключение на каденционните моменти на първата и тре-
тата фраза. 

Периодът е последван от деветтактово допълнение, което до-
развива музикалната мисъл и повтаря достигнатата преди това ав-
тентична каденца.

Шансон №3. „L’ALLEE EST SANS FIN…” е в куплетно-вариацион-
на песенна форма, изградена върху период с неповторен строеж, 
който се повтаря вариантно, рамкиран от акомпаниращия инстру-
мент. Започва с четиритактово клавирно въведение, а вокалната 
партия встъпва с ауфтакт на 4-я такт. 

Нотен пример: №3. „L’ALLEE EST SANS FIN…” (1-12 такт):
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Следва остинатно провеждане на клавирното въведение в съ-
провода (похват, към който композиторът често прибягва при из-
граждане на инструменталния съпровод на песните): първоначал-
но то е с встъпителна функция, а след това продължава като фон 
в основата, на която се излага периода, появява се отново на гра-
ницата между периодите и се провежда още веднъж – в края, като 
„затваря” формата. Така, освен остинатния съпровод, това клавир-
но построение има важни структурни функции – изпълнява роли 
на въведение, преход между куплетите и заключение – кода. Така 
„рамкиращата част” в акомпанимента създава единство, внася си-
метрия и стабилност в конструкцията.

Шансонът протича в основната тоналност H dur с размер 
четири четвърти (C), в темпо Presque Andante и динамика „ррр” и 
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„рр”. Формата му е изградена на остинатен принцип, обединена 
от тоническия оргелпункт и фактурата на акомпаниращия 
инструмент, която се състои от три контрастни слоя. 

В структурно отношение периодът с неповторен строеж се със-
тои от две полуизречения, неделими на фрази и мотиви. Второто 
полуизречение изпълнява развиваща функция (среден логически 
етап и завършек). 

Измененията на вариантното повторение на периода са в ре-
зултат от съдържанието на текста и са по отношение на мелодията, 
хармонията и мащаба, който, в следствие на разработъчно съкра-
щение, е намален с един такт. 

Шансон № 4. „ЕN SOURDINE” в структурно отношение предста-
влява репризна проста триделна форма – с развиващ среден дял и 
динамична репризата (aba1). Протича в основната тоналност A dur, 
с динамика p и рр и размер четири четвърти (C). Започва с чети-
ритактово клавирно въведение, което е изградено от еднотактов 
остинатен модел с контрастна двупластова фактура – акорди и фи-
гурация в осмини. 

На фона на остинатния модел в пианото е изложен първият дял 
на простата триделна форма, който е структурно оформен в пери-
од с неповторен строеж, състоящ се от две неделими на фрази по-
луизречения. Периодът завършва на доминантова хармония (D7) в 
основната тоналност, оставайки отворен.

Вторият развиващ дял на формата е структурно неоформен. 
Основан е на тематичния материал от експозиционния първи дял. 
В него се проявяват нови черти на тематизма, които създават кон-
траст. По мащаб два пъти превишава експозиционния дял. В теку-
щото непрекъснато развитие се оформят стадии, които следват 
определена логика, свързана със съпоставяне на устойчивост с 
неустойчивост. Началният стадий протича устойчиво на фона на 
остинатния модел от клавирното въведение. Вторият стадий се 
развива неустойчиво в доминантовата сфера на основната тонал-
ност. Използват се странични доминанти и елиптични разрешения. 
В края на втория стадий тоналният план модулира до тоналност C 
dur, с което се възвръща и остинатното движение, продължаващо 
и в репризния трети дял на формата.

Репризата възстановява основната тоналност A dur и възпроиз-
вежда свободно тематичния материал от експозицията, чрез съ-
четаването му с отделни интонационни и ритмични елементи от 
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втория разработъчен дял – алтерации, триолов ритъм. Структурно 
е оформена в период с неповторен строеж, с вътрешно разшире-
ние. Първото полуизречение се състои от две неделими на мотиви 
фрази, а второто полуизречение е неделимо на фрази. 

Репризата внася симетрия и устойчивост във формата. 
Финалната секундова интонация във вокалната партия (fis2-e2) 

като ехо отзвучава в краткото (тритактово) инструментално заклю-
чение в партията на пианото, с което шансонът завършва. 

Нотен пример: № 4. „ЕN SOURDINE” (1-12 такт)
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Шансон №5. „L’HEURE EXQUISE” е структурно оформен в без-
репризна проста триделна форма (abc). Развива се в основната 
тоналност H dur, в размер шест осми (6/8), в тиха динамика, коя-
то варира от пианисимо (рр) в началото, към пиано (р) и отно-
во пианисимо (рр), до пиано пианисимо (ррр) в края на шансона. 
Инструменталното въведение „рамкира” формата: четиритактово-
то клавирно построение изпълнява функции на въведение, интер-
медия между дяловете и заключение (инструментална кода). Така 
шансонът започва и завършва с един същ тематичен материал. 

Клавирното въведение се превръща в остинатен фон, върху 
основата на който се излага първия дял на безрепризната проста 
триделна форма. 

Първият дял е структурно оформен в период с повторен стро-
еж, на който второто полуизречение изменено повтаря първото. 
Двете полуизречения са неделими на фрази и мотиви. Тритактов 
преход в клавирния съпровод (13-15 такт) насочва развитието от 
първия към втория дял на формата.
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Нотен пример: №5. „L’HEURE EXQUISE” (1-15 такт):
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Вторият дял, изграден върху остинатния фон в клавирния съ-
провод, представлява период с неповторен строеж, който се 
състои от четири фрази: първата и третата са неделими на моти-
ви, а втората и четвъртата се разделят на по два ямбични мотива. 
Периодът е тематично несамостоятелен, интонационно свързан с 
първия дял на формата и е тонално неустойчив - завършва с доми-
нантова хармония (D7). 

Третият дял е структурно оформен като период с неповторен 
строеж, който се състои от две неделими полуизречения, свър-
зани чрез двутактов преход в клавирния съпровод. Периодът за-
вършва с автентична каденца и след него се провежда рамкира-
щата част – клавирното въведение, което изпълнява и функция на 
заключение на формата (Кода). 

Шансон № 6. „PAYSAGE TRISTE” e в безрепризна контрастна прос-
та двуделна форма (ab) и протича в основната тоналност Ges dur с 
размер четири четвърти (C). Шансонът започва с партията на пи-
аното. Въведението представлява двутактов клавирен модел, из-
граден от възходящо движение, (в осмини, последвани от триола 
в четвъртини) върху тонически оргелпункт. Този модел изгражда 
акомпанимента, като периодично се явява след паузи, а задържа-
ния основен тон на акорда в баса е в зависимост от процесуалния 
обхват на хармониите. 

Нотен пример: №6. „PAYSAGE TRISTE” (1-10 такт):
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Първият дял е структурно оформен в период с повторен 
строеж. Второто полуизречение изменено повтаря първото. 
Полуизреченията се състоят от по две фрази, от които само пър-
вите се разделят на мотиви, а вторите са неделими. Първият дял е 
рамкиран от инструменталния съпровод – заключителния тон във 
вокалната партия des2 (цяла нота, задържана чрез лигатура в след-
ващия такт с четвъртина нота, прозвучава на фона на въвеждащия 
двутактов клавирен модел.

Вторият дял на формата съдържа нов, контрастен тематичен 
материал е и структурно оформен като период с неповторен стро-
еж. Започва в пианото, с четиритактова клавирна рамка, която е 
с уплътнена трипластова фактура (тригласни акорди с точкувана 
ритмика, върху фон от арпежирани акорди в средния пласт със за-
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държан басов тон). Първото полуизречение на периода се състои 
от две фрази, от които първата се разделя на два мотива, а втората 
е неделима на мотиви. Второто полуизречение (Plus animé) създа-
ва контраст с въодушевения си експресивен характер, с по-висо-
кия регистър и с динамика форте (f). Изградено е от две неделими 
на мотиви фрази. Вторият дял завършва с провеждането на рамки-
ращата част в акомпанимента, която внася симетрия и устойчивост 
във формата. Освен с функция на заключение, тя се явява и като 
своеобразна компенсация на реприза. 

Шансон № 7. „LA BONNE CHANSON” е оформен структурно в 
рамкирана от инструментално въведение и заключение безрепри-
зна проста триделна форма (abc) и протича в основната тоналност 
С dur с размер ала бреве.

Първият дял започва с рамкиращото клавирно построение – 
въведение, което е с акордова фактура, блоков ритъм и е в дина-
мика форте (f). В сопрановия фактурен пласт въведението дубли-
ра вокалната партия, която встъпва на фона на повторението му 
в контрастна динамика – пиано (p). Структурно е оформен в пери-
од с неповторен строеж. Първото полуизречение се състои от две 
фрази, неделими на мотиви. Заключителният тонически акорд се 
застъпва с началото на измененото провеждане на рамкиращата 
част в пианото.10 Второто полуизречение, което завършва в тонал-
ност G dur, е с развиваща функция. По отношение на тоналния план 
периодът е модулиращ – започва в основната тоналност C dur и за-
вършва в доминантовата тоналност G dur.

Между двата дяла е проведена инструменталната рамкираща-
та част. Вторият дял е структурно оформен в период с неповторен 
строеж. Първото полуизречение се състои от две неделими на мо-
тиви фрази и протича в динамика f. След него се провежда изме-
нено инструменталната интермедия (рамкиращата част). Второто 
полуизречение се състои от две неделими на мотиви фрази и има 
развиваща, продължаваща функция. Завършва на доминантова 
хармония (D7) и протича в динамика p.

10 Подобен преход чрез налагане между структурите е особено характерен за класическия 
стил и преди всичко за сонатната форма при Бетовен. С такъв тип безцезурно разчленяване се 
съдейства за постигане на непрекъснатот на развитието. Виж: Андриянов, Н. Сонатната форма 
в първата част… [1; с. 29].
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Третият дял представлява период с неповторен строеж. Състои 
се от две полуизречения, неделими на фрази. Второто от тях съ-
държа главната кулминация на шансона и завършва на акорд с до-
минантова хармония (D4 3). Последвано е от двукратно изменено 
последователно провеждане на клавирната рамкираща част и раз-
ширение. Заключителният тоническият акорд служи и за начало 
на инструменталната кода в пианото. С плътна акордова фактура, 
акценти, силна динамика – от указание за Sempre F, последвано от 
графичен знак за крешендо, до фортисимо (FF), клавирната „рамка” 
в края на шансон № 7. „LA BONNE CHANSON” осъществява и финала 
(„затваряне”) на целия вокален цикъл.

Нотен пример: № 7. „LA BONNE CHANSON” (1-9 такт):
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Обобщение:
Цикличната форма на „CHANSONS GRISES” се състои от завърше-

ни и самостоятелни по форма части, които могат да бъдат изпълня-
вани самостоятелно. Принципите на организация на цикличната 
форма се основават на единството и контраста между частите:

- Частите на цикъла са жанрово обединени – шансон (фр. 
chanson – песен);

- В темпово отношение шансоните протичат в бавни и умере-
ни темпа (Lento, Andante, Andantino). Темповият контраст съ-
действа за по-релефното съпоставяне и по-ясното разграни-
чаване на съседните части. Отразява жизнения тонус, образ-
ните съотношения и скоростта на процесите;

- В метрично отношение преобладава размерът четири чет-
върти (C) – шансони №№ 1, 3, 4, 6; използва се и размер ала 
бреве – № 2 и 7, и шест осми (6/8) – № 5;

- Тематичният материал на отделните части на цикличната 
форма е интонационно обединен. Преобладава периодично-
то повторение на един и същи тон и постепенното секундово 
движение. Интонационното единство в случая поражда мо-
нотематичност;

- В ритмично отношение преобладава движението в осмини, 
четвъртина с точка и осмина и четвъртини; 

- Смяната на структурните принципи в частите на цикъла съз-
дава контраст. Преобладават структурата на безрепризна-
та проста триделна форма (аbc), и на периода с неповторен 
строеж; 
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- Използването на рамкиращия принцип е особено характер-
но (шансони № 1-7): клавирният съпровод има важни струк-
турни функции – на въведение, преход, заключение; 

- В организацията на цикличната форма протича общ струк-
турен принцип при изграждането на частите – принципът на 
простите форми (дяловете на формите не съдъжат структура 
по-сложна от период), който създава предпоставка за общ те-
матичен източник;

- Характерен за композиционното изграждане на песните е 
остинатният принцип11; 

- частите на цикличната форма протичат в мажорен лад с из-
ключение на първата част, която е в минорен лад (cis moll), а 
между третата и петата част е осъществена тонална арка на 
разстояние – с общата тоналност Н dur; 

- действието на динамиката като изразно средство, създаващо 
единство в цикъла, се проявява чрез преобладаващата тиха 
динамика (р и рр) от първата до шестата част включително с из-
ключение на седмата, която създава динамичен контраст (mf, f).

В заключение специално следва да се подчертае, че при ана-
лиза отделните части на вокалния цикъл „CHANSONS GRISES” от 
Рейналдо Ан се открива следната особеност: вариантните повто-
рения, които са типични за композиционното изграждането на 
отделните части касаят мелодията, хармонията и други изразни 
средства, но освен това са свързани със съдържанието на пое-
тичния текст. От този факт произтича проблема за адекватна-
та интрепретация по отношение на текста. На това се осно-
вава и изискването за повишено внимание на изпълнителя към 
връзката мелодия-текст и определя необходимостта от прилагане 
на френската фонетична транскрипция при интерпретация на 
шансоните на френски език, за сметка на практическата тран-
скрипция и транслитерацията на български език.

11 Най-ярко това се проява в шансони №№2, 3, 4. През втората половина на 19 век интересът 
към остинатността се възражда. Измененията в музикалния език, нарастването на ролята на 
мелодиколинеарните сили откриват в нови хоризонти пред остинатния принцип. Във френска-
та музика се откриват и други примери на цялостно изграждане върху остинатно образувание 
– Дебюси, Струнен квартет, ІІ част. Виж: Стоянов, Пенчо. Музикален анализ… [4, с. 19].
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Хармоничният минор в ДжаЗовата муЗика
Петър Койчев

резюме: Хармоничният минор намира широко приложение в 
джазовата музика. В тази доклад са разгледани ладовете, които 
произлизат от скàлата на хармоничния минор и тяхната взаимо-
връзка с често срещани акордови структури, като прогресията 
II–V–I в минор.

ключови думи: хармоничен минор, скàли ладове, II–V–I про-
гресия в минор

abstract: The harmonic minor is used a lot in jazz music. This 
report contains information about the modes of the harmonic minor 
scale and the relationship with most common chord progressions like 
minor II–V–I.

Keywords: Harmonic minor scale, modes, minor II–V–I chord 
progression

В традиционния джаз акордите произлизат от скàли1 и ладове и 
взаимовръзката между тях се разглежда не в модален, а по-скоро 
във функционален контекст. На практика ладовете са хоризонтал-
ното изражение на скàлите, а акордите вертикалното. 

Бари Нетълс извежда следната систематизация:
 „Всяка скала има три основни елемента:
•	акордови тонове: основните акордови структури са септакорди;
•	характерни за скалата тонове, които определят нейното спе-

цифично звучене;
•	отбягвани тонове: това са нехармонично звучащи тонове, 

наричани „avoid“ (авойд) или отбягвани тонове. Трябва да се 
подхожда с внимание при тяхната употреба, понеже поняко-
га звучат дисонантно. Дисонансът често прави музиката инте-
ресна, вдъхвайки ù напрежение, решителност, енергия, пора-
ди това той не се счита за нещо лошо. Преди ерата на бибопа, 
повечето джаз музиканти изпълняват авойд тоновете само 
като междинни, преходни.“ [Nettles, В.,  Graf, R., 1997, р. 17].

В класическата теория хармоничният минор се разглежда като 
разновидност на натуралния минор, докато в джазовата теория  
хармоничният минор е скàла, от диатониката на която произлизат 
седем лада и седем акорда. 

1 Скàла – гама, звукоред
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Фигура 1.

Хармоничният минор е често употребяван от джаз музикантите 
в минорната II–V–I прогресия2. Той има „по-ориенталско“ звучене, 
поради увеличената секунда, която се образува между VI–VII степен. 

Първият лад, който се образува от скàлата на хармоничния ми-
нор, съответства на името на скàлата. 

2 Системата на означение на акордите в джазовата хармония се извършва чрез буквени и 
цифрови означения на основните им тонове. Така например, четиризвучията построени вър-
ху тона до, се означават по следния начин: Мажорен септакорд – CΔ, C, Cmaj7, Cma7 или CM7; 
Минорен септакорд – C-, Cm, Cmin7, Cmi7; Полуумалено четиризвучие – Cø, Cm7b5, C-7b5; 
Умалено четиризвучие –  Co, Co 7, C dim, C dim7
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Фигура 2.

При хармоничния минор са налице три полутона – между II–III, 
V–VI и VII–VIII степен, интервалът между VI–VII степен се явява уве-
личена секунда, а между останалите степени има само цели тонове. 
Акордът, който се образува от първа, трета, пета и седма степен на 
този лад е минорен акорд с голяма септима, който има функция на 
тоника (най-често се изписва като С-Δ или С-ma7). Хармоничният 
минор се изпълнява при импровизация върху минорни акорди с 
голяма септима.

Вторият лад, който се образува от скàлата на хармоничния ми-
нор е локрийски #6 (локрийски с шеста повишена степен).

Фигура 3.

 При този лад полутоновете са между I–II, IV–V и VI–VII степен, 
интервалът между V–VI степен се явява увеличена секунда, а меж-
ду останалите степени са цели тонове. Акордът, който се образува 
от първа, трета, пета и седма степен е полуумален. Локрийският #6 
лад се изпълнява при импровизация срещу полуумалени акорди.

Йонийски увеличен е третият лад, който се образува от скàлата 
на хармоничния минор. 

Фигура  4.

Той се различава от натуралния мажор по повишенитата V сте-
пен. При него полутоновете са между III–IV, V–VI и VII–VIII степен, 
интервалът между IV–V степен се явява увеличена секунда, а меж-
ду останалите степени има само цели тонове. Нарича се йоний-
ски увеличен – заради повишената пета степен. Акордът, който се 
образува от първа, трета, пета и седма степен на този лад е мажо-
рен септакорд. Характерен акорд, които се образува от този лад, 
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е ЕbΔ#5. той обикновено има функция на тоника с повишена пета 
степен. 

Четвъртият лад, който се образува от скàлата на хармоничния 
минор, е дорийски #4.

Фигура 5.

 Той се различава от дорийския лад по повишената си IV степен. 
При него полутоновете са между II–III, IV–V и VI–VII степен, интерва-
лът между III–IV степен се явява увеличена секунда, а между оста-
налите степени има само цели тонове. Акордът, който се образува 
от първа, трета, пета и седма степен на този лад, е минорен септа-
корд.

 Фригийски доминантов е петият лад, който се образува от 
скàлата на хармоничния минор. 

Фигура 6.

При този лад полутоновете са между  I–II, III–IV и V–VI степен, 
между II–III степен се явява увеличена секунда, а между останалите 
степени има само цели тонове. Акордът, който се образува от пър-
ва, трета, пета и седма степен на този лад, е доминантов септакорд.

Шестият лад, който се образува от хармоничния минор, се на-
рича лидийски #2. 

Фигура 7.

Наименованието му произлиза от лидийския лад, понеже съ-
държа същите интервални съотношения, с изключение на това, че 
между основния тон и втората степен се образува увеличена секун-
да. При този лад полутоновете са между  II–III, IV–V и VII–VIII степен, 
между I–II степен се явява увеличена секунда, а между останалите 
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степени има само цели тонове. Акордът, който се образува от пър-
ва, трета, пета и седма степен на този лад, е мажорен септакорд.

Седмият лад, който се образува от хармоничния минор, се на-
рича  алтерован b7. 

Фигура 8.

Наименованието му прозлиза от aлтерования лад, понеже съ-
държа същите интервални съотношения, с изключение на това, че 
седмата степен на лада отстои на интервал умалена септима над 
основния тон.  При него полутоновете са между  I–II, III–IV и VI–VII 
степен, между VII–VIII степен се явява увеличена секунда, а между 
останалите степени има само цели тонове. Акордът, който се обра-
зува от първа, трета, пета и седма степен на този лад, e умален.

II–V–I хармонична прогресия в минор
Хармоничната прогресия II–V–I се среща и се използва често 

в джаз композициите в минорни тоналности. В мажор прогреси-
ята се базира на тоновете от мажорната скàла, докато в минор се 
построява върху степените на хармоничната минорна скала. При 
тази прогресия акордът, построен върху II степен е полуумалено 
четиризвучие; акордът построен върху V степен е доминантов 
септакорд; акордът построен върху I степен е минорен акорд с го-
ляма септима (нарича се още минормажорен септакорд). 

Както бе казано по-горе, всички акорди от II–V–I прогре-
сията в минор произлизат от скàлата на хармоничния минор. 
Диатоничното построяване на четиризвучия от всяка степен на до 
хармоничен минор изглежда по следния начин (фиг. 9):

Фигура 9.

Прогресията II-V-I  в  минор изглежда по следния начин: IIØ–V7–
Im (maj7). В тоналност до минор: DØ – G7 – Cm (maj7). В джазовата 
музика често се среща заместване, което се базира на добавяне на 
„надстройка“ на акорда. „Това са диатонични тонове от съответ-
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ната скàла, които се строят на терци над последния тон от чети-
ризвучието.“  [Nettles, В., Graf, R., 1997, р. 36]. В следващия пример 
доминантовият акорд G7 е разнообразен чрез добавяне тонове от 
скалата до хармоничен минор (фиг.10). Към акорда G7 са добавени 
тоновете: ла бемол (b9) и ми (b13).  

Фигура 10.

Тясно специализираните публикации, свързани с теорията на 
джаза, у нас са все още твърде оскъдни, поради тази причина се на-
дявам този доклад да бъде полезен на музиканти, интересуващи се 
от джазова музика. Доколкото джазът е изкуство с импровизацио-
нен характер, е немислимо да се свири джаз без познаването на 
правилата на импровизацията, включващи изучаването на джазо-
ви скàли, арпежи, акорди. Анализът на импровизационните скали, 
предварителното им познаване и задълбочено изучаване може да 
освободи импровизацията и творческата инвенция на изпълнителя.

РЕфЕРЕНтНИ ИзточНИцИ

БИБлИогРАфИя:

1. gambale, F. Chop Builder. Miami, USA: CPP Media Group, 1994.
2. levine, м. The Jazz Theory Book. CA, USA: Sher Music Co, 1995.
3. nelly, b., schroedl, J. Chords and Scales for Guitar. Milwaukee, USA: Hall 
Leonard Corporation, 1997.
4. nettles, в., graf, R. The chord scale theory and jazz harmony. USA: Advance 
music, 1997.



120

живеем във времето на Феномена ФотоГраФия
Соня Станкова

in the age oF photogRaphy
Sonya Stankova

резюме: Фотографията като визуална комуникация преми-
нава най-лесно границите на различията в езика, религията и 
разстоянията, а в съвременното общество тя е  всеобхватна 
форма на демократично изкуство. Изненадата от образа е една 
от  водещите сили в желанието на човека да фотографира и да 
бъде фотографиран. Камерата е променила начина, по който 
виждаме света, тя се е вмъкнала между нас и всичко и всички, 
които ни заобикалят. Снимката е от първостепенно значение 
при трансформирането на нашите идеи за себе си и взаимоот-
ношения със заобикалящия ни свят, тя дава лични отговори 
на реални и въображаеми преживявания. Снимките предста-
вляват свидетелство. Нещо, за което сме чули, но в което се 
съмняваме, изглежда доказано, ако ни покажат снимката му. 
Гладът за образи е развил фотографската техника и самата 
фотография до днешното ú свръх развитие и консумацията 
на образи вече изглежда неконтролируемо и в голяма степен 
безотговорно. 

ключови думи: фотография, снимка, изкуство, визуална 
комуникация

Abstract: Photography as a visual communication easily crosses 
the boundaries between the differences in language, religion and 
distance, and in modern society it is a comprehensive form of dem-
ocratic art. The surprise of the image is one of the leading forces 
behind the human desire to take photographs and to be photo-
graphed. The camera has changed the way we see the world, it has 
slipped between us and everything and everyone around us. The 
photograph is of paramount importance in transforming our ideas 
about ourselves and relationships with the world around us, it gives 
personal answers to real and imaginary experiences. Photographs 
are evidence. Something we have heard about, but doubt, seems 
proven if we are shown a picture of it. Human craving for images 
has driven the development of photographic techniques and pho-
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tography itself to its current extraordinary level, and the consump-
tion of images now seems uncontrollable and largely irresponsible.

кeywords: photography, photograph, art, visual communication

Днес всички снимат. Всеки и всичко е обект на фотографиране. 
Живеем в свят, който се превръща във фотографски обект.

„В човешката културна история са правени многократни и най-
разнообразни опити за създаване на все по-добри и усъвършенст-
вани форми на комуникация. Едно изобретение с особено същест-
вено значение променя цялото статукво на традиционни изобра-
зителни представи и възможности.“ – казва проф. д-р Мъгардич 
Касапян. [Касапян, М. 2015]

През своята кратка история фотографията създаде най-евтино-
то и точно средство за запечатване и документиране на образа, не-
говото разпространение и съхранение за създаване на визуална 
информация.

От изобретението си до днес фотографията въздейства пряко 
върху разбирането за света, управлява начините, по които светът 
възприема и консумира историята и всекидневието. Една снимка 
е способна не само да улови кратък момент във времето, но и да 
изрази цяло социално движение или да бъде катализатор за про-
мяна.

Фотографията като визуалната комуникация преминава най-
лесно границите на различията в езика, религията и разстоянията, 
а в съвременното общество тя е  всеобхватна форма на демокра-
тично изкуство.

Снимката е от първостепенно значение при трансформиране-
то на нашите идеи за себе си и взаимоотношенията със заобика-
лящия ни свят, тя дава лични отговори на реални и въображаеми 
преживявания. Снимките представляват свидетелство. Нещо, за 
което сме чули, но в което се съмняваме, изглежда доказано, ако 
ни покажат снимката му.

Камерата е променила начина, по който виждаме света, тя се 
е вмъкнала между нас и всичко, което ни заобикаля, заради нея 
понякога поддържаме и собствената си визия по начин, който 
смятаме, че ни представя и изяснява отношенията ни със света. 
Вмъквайки се между хората и техните преживявания, фотографи-
ята често издига външния вид над същественото, създава лично-
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сти и идеологии със съблазнителна привлекателност или ги об-
рича на баналност.

Когато Жан Кокто пита превърналия се в истинска сензация 
руски постановчик и режисьор Сергей Дягилев: „Какво мога да на-
правя за вас?“ , той му отговаря: „Изненадай ме!“ „Тези думи могат 
да минат за мото и слоган за развитието на модерното изкуство 
оттам нататък“ – казва фотографът Филип Халсман .

Изненадата от образа е една от водещите сили в желанието на 
човека да фотографира и да бъде фотографиран. И при най-добра-
та подготовка на фотографа към дадена постановка, предварител-
ната му настройка към модела, светлината, фона и всички други 
технически настройки, както и настройката на самият модел, не 
могат да предвидят изненадата от различното излъчване и вибра-
цията на образа в момента на натискане на спусъка.

Фотографът и моделът разполагат с различни основания и кри-
терии за това какво означава добър портрет. Те разполагат с раз-
лични субективни преценки за излъчването, което стои зад реално 
непроменимото обектно присъствие – преценки, които не проме-
нят образа, но са в състояние да променят нашето отношение и 
четене на портрета.

„Моите портрети са повече за мен, отколкото за хората, които 
фотографирам“ – отбелязва Ричард Аведон и това е водещото в 
отношението на фотографа към процеса на заснемане и показване 
на фотографския портрет.  

Гладът за образи е развил фотографската техника и самата фо-
тография до днешното ù хиперразвитие и консумацията на образи 
вече изглежда неконтролируемо и в голяма степен безотговорно 
като задействана лавина.

Един миг на докосване на копчето на черната кутия и тези об-
рази, преминали през нейната магия (независимо от това, че вече 
става дума за магия в дигитален вариант), се превръщат в доку-
мент, в свидетелство за нечие съществуване. Отношенията, срещи-
те, разговорите, целият живот, човешката история се трансформи-
рат в друго, превръщат се във фотография. Това е магията, това е 
феноменът.

За фотографа неконтролируемостта на това произвеждане на 
образи е безумие, защото доскоро той носеше отговорност за този 
процес. Фотографът бе отговорен да създаде образ, да преведе 
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образа през черната кутия и да каже: Ето, това си Ти, заснет сега и 
това е мигът, в които си живял – този миг е отминал, но за него вече 
има документ. 

През всичките тези години след откриването на фотографията 
човекът с фотоапарат е играел водеща роля и докато философи и 
историци спорят за това дали технически произведената картина 
е изкуство, той е изпълнявал своята изконна функция отговорно 
да създава визуален документ за съществуването на света. 

След като днес тази отговорност е снета, фотографът и фотогра-
фията са застрашени, защото всички фотографират и търсят свои-
те произведени образи, без които сякаш не са се родили, не са це-
лували, не са обичали, не са съществували.

Това неконтролируемо снимане се явява не само заради техни-
ческата достъпност, то е в не по-малка степен вик за търсене на 
идентичност, за търсене на легитимност.

Фотографията е заела толкова важна част от съзнанието на чо-
вечеството, че хората  вече не могат да чакат превръщането на не-
сигурния в своето съществуване настоящ момент в документиран 
отминал. 

Писателят Емил Зола е посветил над петнайсет години на фото-
графията и още тогава   е казал:  [Според мен не можеш да твър-
диш, че си видял нещо, докато не го снимаш. ]  

След завършването на своя цикъл от романи, озаглавен „The 
Rougon Macquart“ през 1894 г., Зола се е посветил изцяло на фо-
тографията като всеотдаен любител с  професионална ревност и 
познания по фотографска техника.  Той разработва собствени не-
гативи и   надлежно записва експерименти с материали и мето-
ди. Неговите фотографии документират личната среда на артиста, 
неговите пътувания, семейния живот, приятелите и интереса му 
към всичко модерно като свидетел на променящия се свят и на 
развитието на съвременната култура и на съвременния живот.

Близо сто и двадесет години след смъртта на Зола хората сво-
бодно разполагат с неговото прозрение и бързат да създадат себе 
си като обект на фотографията.

В дискусията около естетиката на фотографията като изкуство 
и изкуството като фотография се води полемика дали фотографи-
ята не узурпира изкуството и дали не трябва тя да се върне към 
първоначалната си роля да обслужва науката и изкуството.  Смята 
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се, че се отнема аурата на едно произведение на изкуството, кога-
то заснетото може да се възпроизвежда многократно. Чрез фото-
графската дейност може сниманият обект да бъде изменен до без-
крайност и – останал без своята аура след фотографиране, той да 
приеме излъчването на средата, за която е предназначен.

Според Теодор Адорно: „Съвременното изкуство не може да 
бъде разбрано без фотографията и то се е превърнало в стока на 
популярната култура. Ролята на фотографския обект е ключов 
фактор за историческото развитие на съвременното изкуство, 
но човек трябва да се върне към историята на фотографията за 
диалектическо третиране на фотографията.“ [Адорно, Т. 1997] 

Разглеждане на фотографията като идентична с обекта, който 
пресъздава и с неговия отпечатък – обекта 

Във фотографската дейност при постмодернизма и оригинал-
ността на Авангарда самоличността на изкуството се омаловажа-
ва, губи се неговата идентичност и автентичност.

Но фетишизмът на снимката си противоречи и създава образ, 
който е плод на индустриалното общество и само фотографията със 
своята специфичност може да изгради социално ангажиран обект.

Скептицизмът на философите по отношение на фотографията 
продължава да изважда проблема за автоматизма на фотограф-
ският процес на преден план като пречка за приемането на фото-
графското произведение за изкуство, но за историците, запознати 
с проблемите и историята на техническото развитие и развитието 
на различните течения във фотографията, този въпрос не стои.

Преди фотографията нещата са описвани с думи, а сега след от-
критието на технически производими  образи и на механизмите, 
които индустриализират съвременната картина на света, човешка-
та сетивност е коренно различна.

Идеите са били тълкувани от писмени сведения, изобретяване-
то на фотографията позволява създаване на образи и идеи, взети 
по номинална стойност, като истина, а не като интерпретация, и 
тази истина може да бъде безкрайно повтаряна и разпространя-
вана по целия свят.

Тези разсъждения ме водят към една от моите серии фотогра-
фии „Приказка за щедрото Дърво“. В основа на работата е „Притча 
за дървото“, която достига до нашите времена в писмена форма, 
но вече пресъздадена с техниката на фотографията. В обект е пре-
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върнато едно реално дърво, което сюрреалистично се мести в 
пространството и създава една нова реалност, която се превръща 
във фотографски обект.
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Фотографският процес е многоетапен, за възникването на фо-
тографско събитие улавянето на фотографския момент от време 
се различава съществено от представата за време, пресъздадено 
в една картина. При фотографията може да се каже, че моментът е 
уловен в една снимка, но виждаме, че времето в този момент все 
още съществува.

Фотографията като ново изкуство бързо завладява света и бър-
зо се променя – във връзка с това то среща много противоречиви 
критици. Съществуват различни прочити на същността на фото-
графията, както и на отношенията ú с институциите на музея, гале-
рията и обикновения зрител.

„Фотографията се изплъзва“ –  казва Ролан Барт, когато опитва 
да я обясни и класифицира, той много драматично разсъждава за 
това, че след заснемането: „фотографията преобразува субекта в 
обект и дори , така да се каже, в музеен предмет“. [Барт, Р. ]  

От позицията на днешния ден тези разсъждения за това, че за 
един миг след натискане на копчето вече ставаш обект и не знаеш 
или още повече, че знаеш, че ще бъдеш употребяван и размножа-
ван е сякаш преживяване на миниатюрна смърт, е преувеличено, 
но може би това е моя позиция, защото аз съм фотограф и съм от 
другата страна на проблема.

Не е случайна и драмата във филма на Вим Вендерс „Снимки в 
Палермо“  – едно от най-последователните произведения, посве-
тени на същността на фотографията от последно време. Подобно 
на Барт, той поставя фотографията в интервала между живота и 
смъртта. Нещо повече, фотографската медия сякаш държи фило-
софското проникване и в живеенето, и в смъртта, затова не е слу-
чайно, че смъртта се доверява единствено на Фотографа, като му 
дава шанс да обясни и да даде надежда на хората.

Отново според Барт: „Обществото се е захванало да вразуми 
Фотографията, да я укроти да я превърне в изкуство, като ú от-
неме лудостта; Другото средство за обуздаването на фотогра-
фията  е всеобщото ú разпространение, банализирането ú.“ 

Във времето, в които живеем, фотографията е заела своето до-
стойно място в света на изобразителното изкуство, тя носи личният 
почерк на фотографа, а нейният универсален език с характерната 
си документалност с  запечатването на мига и пресъздаването на 
магията, усещането за преходност са безспорните доказателства 
за нейното значение и влияние в областта на изкуството и бита .     
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В областта на рекламата, фотографията завладява постепенно 
вниманието на обществото с развитието на техниката на снима-
не, печат и бързи комуникации, обектът фотография  като рекла-
ма присъства във всеки миг и във всяко кътче на планетата завла-
дява обществото. Модната фотография не само следва и отразява 
модните  тенденции, а се превръща в изкуство, към което насоч-
ват своя интерес световни знаменитости и престижни модни и 
лайфстайл периодични издания. 

При рекламата обектът живее свой живот, създава отношения и 
неслучайно Вилем Флусер предупреждава за все по-нарастваща-
та неграмотност поради безкрайната вяра, че фотографията е ре-
алността, като все по-големите възможности за автоматизирането 
и дигитализирането на света задълбочават това. Флусер отдава 
дълбоко уважение към фотографията, но не одобрява начина, по 
който изображенията са станали стока в дигиталната епоха: „Сега 
всичко „крещи“ във всевъзможни цветове, но крещи на глухи хора. 
Ние сме свикнали с визуалното замърсяване на околната среда, 
която преминава през очите и съзнанието ни, без да бъде забеля-
зано. То прониква в подсъзнателното, за да функционира там и да 
програмира нашето поведение .“   

Днес  лицата от фотографиите са много по-живи от хората, тези 
обекти живеят собствен живот и стават мечта и желание за добли-
жаване до тях на съвременния човек, да наподоби нереалния свят 
на фотографския обект.  

Един от символите на новото време във фотографията са ре-
кламните кампании на БЕНЕТОН. В техни реклами се показват со-
циално значими проблеми и не толкова красиви модели и след 
това начало светът на модата и комуникациите вече никога няма 
да е същият. БЕНЕТОН–рекламата винаги е в контекста на реалния 
живот, тя се е превърнала в институция и както рекламните лица 
са обект на заснемане, така и самите мултиплицирани реклами са 
документ за времето.

Фотографът Оливеро Тоскани казва: „Рекламата е най-богатата 
и най-мощна форма на комуникация в света. Имаме нужда от изо-
бражения, които да карат хората да мислят и спорят.“  

Все повече със своите портрети известни личности рекламират 
дадена стока и това е тенденция в целия свят: популярните в кино-
то, театъра, спорта, музиката и дори в изобразителното изкуство 
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застават със своя портрет зад рекламни кампании, като това явно 
влияе много по-силно на клиентите. Тези художествени портрети 
носят своя заряд и предизвикват емоции, като ни правят съпри-
частни към определена кауза и послания.

В работата си в областта на рекламата имам освен двуизмерни 
отпечатъци на рекламни продукти и една серия изработени дрехи 
от фотографии, които бяха посветени на списание за фотография – 
„Фотомодел“.   

 Фотомоделите бяха облечени  във фотографии, които отразя-
ваха сегменти от разпознаваемия свят. Фотографии, носещи  тема-
та за любовта, междуличностните отношения, отчуждението, тър-
сенето на идентичност, в тези дрехи се превръщаха във фотограф-
ски обекти, защото отново бяха заснемани.

Този кръговрат на изображения е в състояние да създаде само 
фотографията.
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танцът на ПинГвините
Теодосий Спасов 

Понякога човек трябва не да преследва мечтите си, а да ги оста-
ви те сами да дойдат при него.

Преди години мой приятел беше посетил Антарктида и разка-
зите му за този леден континент бяха възбудили въображението 
ми. Вече бях свирил в подножието на Еверест и се чувствах въоду-
шевен от идеята да начертая една символична музикална линия, 
която да свърже най-високата планина и най-южната земя на кар-
тата на моите пътувания. Дълги години тази мечта изглеждаше не-
възможна. Бях приел, че тя ще остане неосъществена. Докато през 
2019 година получих изненадващо обаждане от човек, когото все 
още не познавах. Професор Пимпирев, водачът на българските по-
лярници, ми предложи да се присъединя към експедицията и да 
опитам да създам нова музика, вдъхновена от Антарктида. Това 
беше толкова щастлива изненада! Приех без колебание. Няколко 
месеца по-късно поех на най-далечното пътешествие, което няко-
га съм правил. На това пътуване от България към Антарктида към 
мен да се присъедини и китаристът Християн Цвятков. С Християн 
сме приятели и често свирим заедно и затова решихме да участва-
ме заедно в този полярен експеримент. 

Гласовете на мелодичния кавал и хармоничната китара се до-
пълват и звучат много по-богато в дует. „Добрият прием и сполуч-
ливия ефект, който се получава при майсторското използване на 
традиционни народни инструменти в комбинация с класически и 
модерни (джазови ) елементи, показва, че това ново художествено 
изразно средство си пробива път с успех, подчинявайки елементи 
от традицията на новите изпълнителски форми и промененото 
светоусещане на съвременната публика.” [Василев В, 2019/63]

Пътуването ще бъде дълго – от София ще летим до Рим, оттам до 
Сантяго, а после с вътрешен полет ще стигнем до най-южната част 
на Чили и града Пунта Аренас. Групата, с която пътуваме е цветна – 
в нея има учени, логистици, журналисти и филмов оператор. Някои 
от нашите спътници са редовни участници в експедициите и по-
знават отлично пътуването и организацията. Разбира се, най-голям 
опит в това отношение има Професор Христо Пимпирев. Животът 
и работата му са свързани с Антарктида повече от 30 години. Ние 
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с Хари сме „новобранци” и се стараем внимателно да изпълняваме 
указанията на опитните полярници.

България не разполага със собствени средства за транспорт до 
южния континент, затова разчитаме на дългогодишните връзки 
на проф. Пимпирев с институтите на други антарктически нации. 
В Пунта Аренас трябва да се качим на чилийски военен самолет, 
който да ни откара до острова Кинг Джордж, а от там, на борда на 
испанския полярен кораб „Есперидес”, да отпътуваме до остров 
Ливингстън, където се намира българската база. След планирани-
те полети с гражданските авиолинии се налага да прекараме ня-
колко дни в Пунта Аренас до пристигането на военния самолет. 
Оттук нататък пътуването придобива различен дух, в него се по-
явяват неизвестни и една особена спонтанност. Вече няма точни 
разписания и часове – самолетът може да ни вземе след ден или 
след три... Просто чакаме да ни се обадят, че трябва да се пригот-
вим за тръгване. Сякаш колкото повече се отдалечаваме от голе-
мите градове и струпвания на хора, толкова по-естествено и лише-
но от условности става общуването и в нашата група. Споделяме 
музика, говорим, опознаваме заедно този нов свят, наслаждаваме 
се на разходките в южния град. Имаме и време за усамотение, за 
размисъл, за съзерцание. Чакаме.

Христо ни завежда на гости на Инес. Инес и нейната къща „на 
края на света” са още една уникална частица от сложния пъзел на 
българското пътуване към Антарктика. Двамата с Христо се запоз-
нават тук преди десетилетия съвсем случайно. Тогава Инес при-
ютила в дома си българските антарктически номади, които също 
като нас чакали самолет или кораб. Оттогава тя е сподвижник на 
нашите експедиции и винаги с радост посреща гости. В тази топла 
и сърдечна атмосфера двамата с Хари свирим за първи път откак-
то сме тръгнали на път.

„Кавалът е интимно звучащ инструмент и „ инстумента-
листите в различна степен имат усет за обновяване в музиката, 
склонни са да проявяват творчество, като развиват импрови-
зационно-вариационен стил на изпълнение” [Василев В, 2015/19]. 
Неговият глас се носи не само над овчарските пасища, той е сла-
дък за хората, седнали на трапезата или пък събрани на мегдана, за 
празник или сватба. Цялото му богатство може да се усети, само ако 
публиката е наблизо. Толкова е хубаво, когато свириш за приятели!
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По време на това пътуване се опитвам да се освободя от вся-
какви очаквания. Нарочно не търсих допълнителна информация 
за Антарктика преди да тръгнем, не исках да си представям къде 
ще попадна, как ще изглеждат тези места. Бях решил да се оставя 
на собствените си впечатления. На остров Кинг Джордж има бази 
на десет държави, повечето от които са населени постоянно. Тук 
започват да действат „законите на Антарктида” – никой няма да ти 
поиска паспорт когато пристигнеш, няма контрол, няма граници. 
В този край на света, толкова близо до суровата дива природа, хо-
рата стават солидарни, всеки помага на другия и винаги можеш да 
бъдеш подслонен от приятели. Антарктическото лято ни поднася 
променливо време. На Кинг Джордж често е мъгливо, облачно и 
ветровито. По време на кратките ни разходки извън базата за пър-
ви път се срещаме отблизо с дивите животни на Антарктика, които 
изглежда изобщо не се притесняват от човешкото присъствие.

Лошото време очевидно не е пречка за любителите на приклю-
ченията и спорта от цял свят, които са дошли тук, за да участват 
в ежегодния маратон. Ние с Хари избираме да останем в базата и 
да използваме, че общото помещение ще остане празно, за да по-
работим върху новите теми, вдъхновени от пътуването. На Кинг 
Джордж отново се налага да чакаме – този път кораба „Есперидес„, 
който трябва да ни откара до българската база. Всеки ден се съ-
буждаме с надежда и нетърпение. Това настроение роди и ком-
позицията „Да те чакам вечно мога аз”. След пет дни на остров 
Кинг Джордж можем да продължим пътуването си към остров 
Ливингстън. До кораба ще ни откарат лодки „Зодиак”. Преди да се 
качим в тях, обличаме специални костюми. Те могат да ни осигу-
рят няколко минутна защита в ледената вода при евентуален ин-
цидент. Много е вълнуващо – все едно ни предстои излитане в кос-
моса. Професор Пимпирев произнася името на кораба „Есперидес” 
с благоговение. То трайно присъства в българската антарктическа 
история – десетилетия наред този кораб превозва българските по-
лярници до остров Ливингстън. Сега това преживяване е и мое.

Докато се приготвяме за тръгване, корабът запява механична 
песен. Светлините на нашите лодки трепкат в мрака, докато зао-
бикалят опасните ледени късове. Магически момент преди разви-
деляване, който ще остане в спомените ми – обгърнат в мистика и 
пълен с адреналин, с очакване на предстоящото приключение. Не 
изпитвам страх. Чувствам се готов, каквото и да се случи. Просто 
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с вълнение извървявам всяка крачка от този път в непознатото. И 
ето, че след почти двуседмично пътуване вече сме на българската 
база на остров Ливингстън.

Правилата за сигурността са много строги. Никой не бива да из-
лиза навън сам, винаги трябва да предупреди другите къде отива, 
винаги трябва да носи в себе си радиостанция. Под снега понякога 
се крият дълбоки ледени цепнатини, отприщват се реки от топене-
то на ледниците, срутват се ледени блокове, извиват се внезапни 
бури. Стараем се да изпълняваме точно указанията и се отнасяме 
с уважение към този свят, който не принадлежи на човека. Проф. 
Пимпирев не пропуска да ни покаже и най-важната забележител-
ност на базата – „Куцото куче”. Това е фургонът, в който първите 
български полярници са се подслонявали по време на експедици-
ите. Обитавали са го по 6 души наведнъж. Това са били времена 
на голям ентусиазъм и смелост, а условията на живот – възможни 
само за юнаци. Онези мъже са газели в ледената вода до гърдите, 
когато е трябвало да разтоварват бидоните с провизии и гориво 
от лодките, после са пренасяли всичко на ръце до лагера. Тогава 
те са живеели на ръба, всеки ден на милостта на стихиите. Днес 
една маневрена подемна машина върши тази работа, а товарите се 
пренасят до базата с моторни шейни. Сега за пришълците като нас 
е много по-лесно – можем да се радваме на нормален живот, без да 
се лишаваме от основните удобства.

От всички тези впечатления и разкази се роди и нова пиеса 
„Алеята на куцото куче”. Реших формата да бъде 12 тактова блус 
схема с характерната за блуса хармония. Формата на блуса, като 
музикален жанр използва 12 тактова схема. Тези 12 такта са изпъл-
нени с комбинация от акорди, с определена функция. Под функция 
трябва да разбираме точното теоретично значение, а именнто I, IV, 
V ( T, S, D или D7 ). Времевата комбинация от тези функции създа-
ва познатия звук на блуса. Съществуват безкрайни комбинации от 
тези три функции. 

Блусът използва три основни акорда ( I, IV, V) степени, във вся-
ка тоналност, или T-S-D ( тоника, субдоминанта и доминанта). Това 
са основните функции на акордите. Използвах Фа мажор в пиесата 
“Алеята на куцото куче” и акордите които участват са F - Bb - C. 

Всеки нов ден тук започва с брифинг за климатичните условия. 
Тогава става ясно дали те позволяват да излезем. Нерядко сме при-
нудени да останем в базата. Когато това се случи, всеки от нас пре-
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карва времето си различно, някои се занимават с документацията 
на своите проекти, други четат. Тук трудно можеш да се усамотиш. 
Една от възможностите за това е малкият параклис, кацнал на въз-
вишението до базата. Постройката е скромна, но иконите вътре са 
забележителни. Изписани са изкусно по православния канон от 
зографката Ганка Павлова, която е работила на остров Ливингстън. 
Това малко пространство е наситено с много дух и е още по-спе-
циално, заради това, че се намира на края на света – едно убежи-
ще сред вечните ледове. Двамата с Хари сме настанени на втория 
етаж в една от къщичките. Това малко, но уютно пространство е 
нашият нов дом. Тук можем да работим спокойно по новите пиеси.

С Хари сме свирили заедно вече доста години и се усещаме. 
Ние създаваме музиката си по начина, по който се е създавала 
българската традиционна музика – в движение, „на ухо”. Кавалът 
търси мелодията, а китарата я „облича” в хармония. Макар че му-
зиката ни е базирана на фолклора, в нея има и много различни съ-
временни вдъхновения в естетиката на джаза. Пътуването ни до 
Антарктида по съвсем органичен начин добави нови южни моти-
ви в нашите търсения.

Композициите не се раждат само в малката ни стаичка. Много 
често се появяват спонтанно, докато сме навън. Качваме се на връх 
Крумов камък. Оттук се откриват зашеметяващи гледки. Красотата, 
която ни заобикаля, е непрекъснат източник на вдъхновение. Тук 
съзнанието се отваря и идеите сякаш идват „отгоре”, реализират се 
мълниеносно и с невероятна лекота. 

Повечето нови пиеси са с мажорно звучене, в тях има ведрост и 
оптимизъм. Използвали сме мелодични линии в натурален мажор 
и съответващите хармонии. Музиката носи нюанси и характерни 
белези на южноамериканската мелодична инвенция.

Дните тук минават бързо, изпълнени с труд и задружен живот. 
Всеки е вглъбен в своите задачи. Докато с Хари ловим музикални 
идеи, учените са заети със своите проекти. Антарктика е уникал-
но място, което може да предложи нови възможности за изследва-
ния. Приятно е да видиш колко са отдадени на работата си, макар 
че за нас тя е пълна загадка. Логистиците също са непрекъснато 
заети – изкарват лодки в морето, занимават се с поддръжката на 
съоръженията, поставят основите на новата лаборатория.

Освен източник на вдъхновение Антарктида се оказа и едно 
голямо житейско училище. Тук се учиш да живееш хармонично с 
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други хора – въпреки, че всеки от нас е различен, със своя инди-
видуалност и темперамент, ние сме свързани от искрена топлота 
и загриженост, която идва направо от сърцето. Експедицията съ-
ществува като един организъм. В спомените ми завинаги ще оста-
нат лицата на тези хора.

Може би най-очакваното събитие от нашия престой на 
Ливингстън е посещението на Хана Пойнт. Този нос на южния бряг 
на острова е дом на огромна колония от пингвини, които мирно 
съжителстват с морски слонове и други диви животни. 

Може да звучи смешно, но нашето голямо желание беше да 
посвирим тъкмо на тези коренни жители на континента. Най-
вероятно тези животни никога досега не са чували музика, как ли 
ще реагират?

Морските слонове се припичат на слънце, а нашето присъствие 
очевидно ни най-малко не нарушава мързеливото им спокойствие. 
С Хари решихме да им посвирим. Те ни слушат с кротко блажен-
ство. Изпълняваме им празнична китка, като за сватба с български 
фолклор. “В този смисъл присъствието на инструменталната 
народна музика е в диалектическа зависимост от спецификата 
на обреда или празника. Поведението на свирачите и ролята им 
по време на музициране е от особено значение за цялостното про-
тичане на ритуала. В някои случаи тази роля е водеща (сватби, 
мегдански хора), защото от рутината и майсторлъка на свирача 
зависи общото настроение на участниците във веселието, неза-
висимо по какъв повод е то.” [Досев Л, 1994/3-4]

Продължаваме към поселището на пингвините. Те дори не зна-
ят, че сме композирали пиеса специално за тях – „Танцът на пинг-
вините”. Сега за първи път ще я представим пред своите музи. 
Опитахме се да изобразим музикално тяхната специфична поход-
ка. Нашето свирене обаче, като че ли има по-скоро успокояващ 
ефект върху птиците – те застиват на място и слушат внимателно.

Приближаваме се бавно, за да не ги смутим – някои от тях скоро 
са се сдобили с малки. Чувствам се притеснен от това, че се натра-
пихме без предупреждение в този миролюбив свят, където живот-
ните се радват на слънцето, където играят любовните си игри, къ-
дето обгрижват пиленцата си.

Не продължаваме навътре в колонията, а оставаме до една ска-
ла. Казаха ни, че ако се снишим, няма да бъдем толкова заплаши-
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телни за пингвините. След всяко парче чуваме само тихи възгласи. 
Това е съкровено преживяване. Никога до този момент не бях об-
щувал по този начин с диви животни.

Не исках да прекаляваме с тяхното гостоприемство. Благодарни 
за това специално общуване се оттегляме.

Единствената друга база на остров Ливингстън е тази на испан-
ците. С тях ни свързва не само малкият къс земя, който споделя-
ме, но и особеното антарктическо приятелство – солидарност и 
радост от искреното и добронамерено човешко общуване. Хората 
от двете експедиции често си гостуват и ние няма да направим из-
ключение. Поканени сме да изнесем концерт на испанската база 
„Хуан Карлос”. Тя, също като нашата, е разположена на един от за-
ливите в острова. Разделя ни, обаче, планински хребет, който не 
е никак лек за изкачване, затова между двете бази обикновено се 
пътува с лодка.

В момента на испанската база живеят и работят учени от раз-
лични националности, както се вижда от пъстрия букет флагове 
отпред. Вероятно, обаче, никой от тях не е чувал звука на българ-
ския кавал. Затова този концерт, макар и пред малка публика, ще 
бъде много специален. Двамата с Хари ще бъдем първите музикан-
ти в историята на Антарктика, които ще изпълнят музика, компози-
рана тук.

Разбира се, ще изпълним и пиесата „Танцът на пингвините”, вдъ-
хновена от дивите животни на ледения континент. Пиесата е в раз-
мер 9/8 и носи усещане за характерната походка на пингвиние, 
сходна с танц от лудогорието. Използваме и акорди, характерни 
за джазовата музика. В третата част на темата мелодичната линия 
се движи в паралелни кварто-квинтови интервали, използващи се 
най-често в клавирната техника.

След концерта настроението е чудесно. Залата е огласяна от 
смях и разговори, завързват се нови приятелства. Хубаво ми е да 
знам, че нашата музика е допринесла за тази сърдечна атмосфера.

Природата на Антарктида те хипнотизира, увлича те в съзер-
цание. Величествена и сурова, тя не е гостоприемна към нас хо-
рата. Тя принадлежи на своите обитатели. А мен сърцето ме тегли 
към дома, към земите, с които съм свързан, към Добруджа, към 
Балкана, към топлото море, тучните поля и зелените гори. Там е 
светът, на който аз органично принадлежа.
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Антарктида не може да те остави безразличен. Много хора за-
винаги са запленени от това място и то ги привлича отново и отно-
во. Други никога повече не се завръщат.

Идва време да напуснем базата на остров Ливингстън. Очаква 
ни дълго пътуване назад към родните земи. Отново ще се качим на 
„Есперидес”, отново ще сменим няколко самолета, докато стигнем 
до дома. Очите и сърцето попиват за последно смразяващата кра-
сота на Антарктика.

Кръгът на нашето пътешествие скоро ще се затвори. Връщам 
се в цивилизацията променен. Това място преподреди по важност 
много неща във вътрешния ми свят. Научи ме да се осланям повече 
на интуицията си, на първите си впечатления. Накара ме да пре-
осмисля отношенията си с хората и да осъзная, че оттук нататък 
искам да споделям времето си само с онези, с които се чувствам 
свързан и ценя.

Благодарен съм, че имах шанса да се докосна до този леден свят 
и го оставям с надеждата, че той ще бъде съхранен, а пингвините 
ще продължат да танцуват своя танц.
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