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Психотерапевтични функции на детската игра
Доц. д-р Капка Солакова

Психотерапията е универсална функция на културите, доколкото
терапевтични дейности или техни еквиваленти се откриват в медицинските
и в религиозните практики на племенните, традиционните и модерните
общества. /K.Levi-Strauss,1967/. Отклоненията от представата за идеален
тип личност и идеален жизнен цикъл в рамките на дадена култура засягат
саморегулацията в сферата на междуличностните взаимоотношения и
поведението, способността да се отговори на социалните очаквания . В
този смисъл се приема, че преднамерените психотерапевтични дейности
контролират и ръководят, възстановяват и усъвършенстват личностните и
междуличностните аспекти на способността на човека да участва в значими
взаимоотношения, да се себеразбира, самоконтролира, самоутвърждава,
спазвайки нормата – социално и културно обусловена.
Съвременните терапевтични ориентации са представени от няколко
категории и съответстващите им вариации и течения психотерапии – аналитико-динамични, когнитивно-поведенчески, преживелищно-експресивни,
стратегически-системни. Всяка от тези категории поставя специфични акценти
– мотивация, конфликт на мотиви и процеси на адаптация; дезадаптивни
навици и преодоляването им чрез изграждане на ефективни познавателни и
мждуличностни умения; символните аспекти на преживяването и адекватно
съзнателно изразяване на себе си чрез поведението; общуването и социалните
взаимоотношения с различни партньори.
Игротерапията може да се разглежда като част от специализираните
форми на детска психотерапия. По своята същност игротерапията представлява използване на игрови средства за себеизразяване в една сигурна и
подкрепяща среда с цел постигане на промяна в личностен план. Насочена е
към самопознание и развитие на социални умения, саморегулация в емоционален и поведенчески план, снижаване на тревожността, преодоляване на
страховете и повишаване на самооценката. Игротерапията се основава, от
една страна, на общите теории за играта и на теориите за детската игра, а от
друга – на теориите за човешкото развитие и психичен живот.
Играта е елемент на детската субкултура, основна дейност в предучилищна
възраст, в която се съдържат всички тенденции на развитието. Тя създава
„зони на най-близко развитие”, променя потребностите и съзнанието. /Л.
Виготски/ Тя е форма на социално познание, фактор и проекция на детското
развитие – познавателно, емоционално, социално.
З. Фройд / 1992 / пръв посочва терапевтичните функции на детската игра.
В труда си „Отвъд принципа на удоволствието” той пише, че примитивната
детска игра и висшите прояви на човешкия дух – култура, изкуство, наука
– са форми на „заобикаляне” на бариерите, които обществото поставя пред


Психотерапевтични функции на детската игра

влеченията. Обществото и човекът са изконно антагонистични, а играта като
дейност със символен характер, символизира цялата травмираща ситуация.
Периодът на детството изобилства от травми и играта е естественото средство
за избягването и преодоляването им. Колкото повече детето играе, толкова
повече намаляват шансовете му да се превърне в травматичен невротик.
Така играта се превръща в защитен механизъм на личността, в проективна
и катарзисна активност на детето.
Играейки, детето се старае да заглуши болезненото чувство за слабост
и несамостоятелност чрез фиксацията за власт в ролите на приказните
герои. В това се отразява всеобщият стремеж към самоутвърждаване.
/А. Адлер, 1991/
Според Жан Пиаже / 1969/ основната функция на играта е да защити
Аз-ът на детето от принудите на реалността.
В играта у детето се формира потребност да въздейства върху света.
Така тя е начин за реализиране на потребностите и въпросите на детето «в
предела на неговите възможности»./С. Л. Рубинщайн/ Във въображаемата
игрова ситуация детето проектира и проиграва реални чувства и желания.
При обосноваването на диагностичните и терапевтичните функции
на детската игра трябва да се отчита и фактът, че тя е модел на социално
взаимодействие, доколкото игровата роля е еквивалент на социалната роля,
а игровото поведение е показател за социалната компетентност на детето. В
играта децата активно въздействат и взаимодействат, оказват емоционална
подкрепа, представят поведенчески модели. Развиват се : чувствителност към
потребностите и действията на другите; способност да се поддържа разговор и
да се обменят информация и емоции; умение да се откликва на предложенията
и идеите на другите, да се разрешават конфликти със социално приемливи
средства.
Ана Фройд, една от първите авторки в областта на детската психоанализа,
разработва техниката на игровата терапия като частична замяна на вербалните
методи на психоаналитичната техника. Основната цел е да се укрепи Аз-ът
на детето, да се осъзнаят безсъзнателните защити срещу тревожността и
да се разрешат трудностите и конфликтите. В рамките на психоанализата
защитният механизъм е начин да се намали или отслаби тревогата, начин
за справяне с фрустрацията. Според А. Фройд /2000/ пет-шестгодишните
деца използват няколко защитни механизми: идентификация, отрицание,
заместване, проекция, рационализация, реактивност, регресия, стесняване,
бягство. Бягството – физическо или мислено - е най-общият защитен механизъм на децата от предучилищна възраст. Играта е своебразно бягство от
травмираща ситуация, но и натрапчиво възпроизвеждане на това, което
най-силно впечатлява детето. Идентификацията със значимите възрастни и
присвояването на ценностите и възгледите им, заместването и проекцията са
механизми и на игровото поведение. Въображаемият приятел, измислен от
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детето и превърнал се в постоянен партньор в играта, му помага да преодолее
самотата, страховете, липсата на достатъчно контакти с връстниците; поддържа
чувството на увереност в правилността на поведението. Така въображаемият
приятел става фактор за овладяване на социални и комуникативни умения.
/Г. Крайг и Д.Бокум, 2007/
М. Клайн /1975/ посочва, че играта като средство за достигане до
безсъзнателното има няколко предимства:
1. В играта детето демонстрира желанията и въображението си. Налице
е връзка между сънищата и играта, доколкото последната включва символи,
които могат да се интерпретират.
2. Играта позволява да се преодолее депресивната тревога и чрез
фантазна реализация на желанията да се достигне до постепенна адаптация
към реалността.
3. Интерпретацията на поведението на детето в различни роли позволява
да се разберат конфликтите му с другите, да се разбере повече за историята
на детския живот.
Светът на детето е свят на конкретните неща, а свободната творческа
игра е конкретен начин на изразяване на неразрешимите за детето проблеми.
Вербализирането на миналия опит, проиграването на различни ситуации
„изваждат” на повърхността преживяванията и емоциите на детето, ситуа
тивните желания и потребностите. Сред водещите потребности в детството е
потребността от внимание, доброжелателност, любов и подкрепа от страна на
значимите възрастни. Същевременно е налице амбивалентност на чувствата,
предизвикана от две противоположни тенденции – стремеж към самостоятелност и потребност от привързаност. Зависимост и независимост - като
форми на поведение, инициативност срещу чувство за вина - като формула,
определяща основният конфликт на развитието в детството /Е. Ериксон/,
намират проявление в играта чрез усилията на детето да демонстрира своите
възможности и да добие увереност в способността си да контролира средата
и да организира опита си. В този смисъл може да се твърди, че играта сама по
себе си е терапия. /Д.Уинискот, 1971/
Ценността на игротерапията е в преживяването на себе си като
самостоятелна и способна личност, което става в контекста на игровите
взаимоотношения, разкриващи две важни истини: Човек най-добре познава
своя вътрешен свят; Свободата, самоуважението, чувството за собствено
достойнство се пораждат в процеса на себепознанието, а те от своя страна са
свързани с уважението към другите, с признаването на правата и индивидуалността им. / В.Экслайн, 1998 /
Целенасоченото използване на играта като терапевтично средство е
възможно в два аспекта:
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1. Като диагностично средство за изучаване на детето – класическа
психоаналитична техника, която е сред най-сложните методи на личностноориентираната психологическа работа, но която в значителна степен позволява
да се открият възможностите за възстановяване на вътрешната цялост, за
развитието на отношение към себе си като към ценност.
2. Свободно възпроизвеждане на травмиращата ситуация
Игротерапията се прилага като директивна / управляема / или като
недирективна / най-често сюжетно-ролева игра с връстниците или възрастния /. Ролевата игра е най-ефективната и достъпна форма на игротерапия,
защото това е най- естествената активност на детето, проекция на желанията,
страховете и комплексите му, израз на дефицитите в удовлетворяването на
потребностите.
В ролевата игра специално място заема играчката и най-вече куклата.
Тя е символ на значимите отношения и средство за изразяването им в игрова
ситуация. Тя е заместител на идеалния Друг. Разработени са комплекти играчки-кукли за диагностика на емоционалната чувствителност, етническата
идентичност, половата идентичност, идентификацията със собственото име,
за диагностика на потребността от признание. / В. Мухина / Разработени са и
варианти на играчки за преодоляване на депривацията в резултат на стресови
ситуации.
В директивната игротерапия куклата е средство за усвояване на
поведенчески модели, за развитие на способността за вземане на решение в
различни ситуации.
Възможностите на игротерапията се разширяват с разновидности от
типа на пясъчната /за най-малките/ и шахматната игротерапия като начин
чрез въздействие върху мозъка и познавателните структури да се насочват
емоциите и чувствата. Разработват се и методи на игротерапия за справяне с
агресията и хиперактивността, за развитие на речта. /М. Панфилова, 2005 /
Психотерапевтичнте функции и значение на детската игра произтичат
от връзката между спонтанност и контрол, от едновременното освобождаване
от реалността и адаптирането към нея, от възможността за реализиране на
осъзнатите желания и идентификацията с идеалните герои и произтичащото от
това чувство за сигурност, защитеност, увереност в себе си. Заедно с терапията
чрез приказки, тя е най-добрата „практика на развитие”/С. Л. Рубинщайн / за
всяко дете, независимо от неговите възможности – умствени и физически.

•
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За клавирната педагогика в настоящето
проф. д-р Цанка Андреева

Десетилетия наред, особено от 50-те години на миналия век, клавирното
обучение у нас масово целеше високия професионален резултат, разбиран като
постигане на възможности за музикалноизпълнителска кариера. Учениците,
чиито качества не отговарят на условията при едно твърде ранно професионализиращо музикалноизпълнителско образование, нямаха шанс да преодолеят
затрудненията. С течение на времето се проявиха отчетливо два процеса.
Единият - впечатляващо повишаване на средното ниво в постижението на
учениците и изградените пианисти, а другият (само привидно изненадващ)
- постоянно нарастваща загуба на ценители на тяхното изкуство. Така се
оказа, че (ако изключим роднините и поканените приятели), най-често
пианисти се събират да слушат колегите си. Концертите станаха своеобразни
прослушвания – да се види как, а може би по-точно и дали определен артист
ще се справи със задачата си. Извън фестивалния шум, конкурсните победи и
награди, обикновената концертна зала, неуютно пуста, показа, че клавирното
изкуство у нас всъщност живее в затворения кръг на професионалната среда,
че няма достатъчно излаз от нея, а значи и истински обществен смисъл. На
клавирен концерт вече рядко се случваха духовни празници, поклонения и
афектации в същински публичен план. Освен това животът предложи много
други зрелища, атракции, музикални образци на запис, а любители на доброто
живо клавирно изпълнение не бяха възпитани, не бяха отгледани в класовете
по пиано, те всъщност нелепо рано отпадаха от тях поради непригодност за
голямото клавирно изкуство, ужасени от амбициозния натиск на учителите
си и почти напълно лишени от възвишени преживявания в артистичното си
възпитание. Изпълнителското изкуство обаче живее чрез кръга на образованите
ценители.
Известна корекция на силния уклон на клавирното обучение към
професионалното образование беше потърсена чрез по-свободния прием в
школите по изкуствата, с възможността за индивидуално обучение по музика
в детските градини и чрез музикалните паралелки в общообразователното
училище. Но тези паралелки са често затруднени от неудачи с базата, липса
на инструменти у учениците, не твърде ясна за случая методика, от нови и все
по-нови идеи в държавното образование. Така една ценна и надеждна форма
на музикална и инструментална подготовка остава и досега недоосмислена в
националната ни възпитателна и образователна система, а от там и с недостатъчно гарантирана функция в нея.
Днес клавирното (и като цяло музикалното) образование е в конкуренция с много други привлекателни и перспективни образователни области, и
очевидно не е в средището на обществения интерес. Трябва да се отбележи
обаче, че процесът на изместване на вниманието към по-бързо напредващи
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сфери на човешката дейност (предмет на образование) сега е по-интензивен,
но не е от вчера. Второ, това, че клавирното обучение е конкурирана област,
не значи, че е заменимa. И накрая, конкуренцията, която често налага свиване
на определено образователно поле, същевременно подтиква жизнеността на
една педагогическа общност – да засили своята активност и находчиво да
разширява влиянието си. Шанс за клавирната педагогика у нас е в едно ново
време да намери баланса в своите цели, съдържание, учебни технологии и
перспективи, съобразно същността на своя предмет, на своите добри традиции
и обществената необходимост.
Посочваме няколко опорни пункта в търсенето на такъв баланс,
представени тезисно и придружени с малък коментар.
1. Клавирното обучение - в пределно широк образователен спектър.
Със сигурност актуалност на днешното и бъдещо обучение по пиано
може да се постигне чрез широкото му поставяне в образователното пространство: от пианото като средство за музикални игри и находки при децата
- до пианото като инструмент за музикалноизпълнителски занимания; от
пианото, изучавано като средство на художествената култура - до пианото
като професионално поле.
Към която и предметна сфера на основните образователни и възпитателни
направления да се обърнем, ще видим, че в настоящето добрите практики се
основават на точно такъв вид политика – максимално широко хоризонтално
и вертикално разклонение, в повече структури и в повече образователни
степени. При това всяка учебна програма следва да има ясен адресат и да влиза
в общата схема на конкретно замислена образователна стратегия. Това съвсем
не изключва индивидуалните програми. Напротив, те остават дълбочинният
момент във всяка схема.
Възможните структурно-организационни форми са много: избираеми
занимания в детските градини, музикални курсове, класове в школите по
изкуствата, обучение в специализирани училища, уроци в частно студио,
професионализиращо обучение в по-високите образователни степени,
висше специално образование. Не става въпрос обаче да се мултиплицира
клавирното обучение, да се умножи по учебните сектори, а да се съобрази с
тях. Разнообразните учебни модели изискват разграничаване и уточняване на
целите, изяснена представа за дълбочината на познанието и ръста на уменията,
които се целят, различен репертоарен обхват, различна организация на процеса.
И още нещо, което най-често не влиза в съображенията – предвиждане за
степента на усилията и времето, което може да се посвети на тези занимания
от страна на ученика и на учителя. Защото липсата на реалистично виждане
по последния въпрос е в състояние да лиши от рационалност целия модел.
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2. Модерното обучение – качествено, ускорено и привлекателно.
Високо качество не бива да се смесва с висока трудност или с висок
(съобразно професионалните еталони) художествен резултат като продукт
на обучението. Може да се приеме, че то е качествено, когато образователните условия поставят ученика в желаната връзка с предмета (клавирното
изпълнение) и като отношение към заниманията, и като възможност за личен
напредък. Към условията за ускоряването бихме посочили: добре преценен
обем на съдържанието и по-точно достатъчното съдържание за определен тип
обучение и етап от него; логична система от ходове, всеки от които отключва
зона от необходими знания и проблематика, като дава принципни решения по
нея; процедурно осигурена, технологично заложена връзка между обучение и
самообучениe (разнообразие от самостоятелни задачи за ученика, работа със
записи на собственото му изпълнение и с изпълнителски образци, упражнения
и тестове в пособията, особено за началната степен на обучение); съвпадане
на представите на учителя и ученика за образователния проект и резултатите
от него; висока мотивация. Относно привлекателността - привлекателно е
обучение, насочено към създаването на добри очаквания и положителни
състояния у ученика: интерес, влечение, стремеж, готовност за интелектуално
усилие, концентрация, удовлетворение от етапните постижения, усещане за
смисъл и ценност на самото занимание – не само на резултата от него.
3. Артистично ръководство – творческо поведение на ученика.
Би трябвало да се приема за основен принцип. Практически най-често
сме готови да го отнесем към високите образователни степени и нерядко в
детската възраст обучението е сковано в схемата „поръчка – изпълнение”,
без много пояснения. А точно в малката възраст децата се заразяват с желанието да бъдат автори на някакво музикално-артистично събитие, да бъдат
активната страна, или напротив – остават вяли изпълнители или упорити
неизпълнители на върволица от задължителности, докато накрая се откажат
напълно от подобни занимания. Затова тук обръщаме специално внимание
на емоционалната и мисловно-поведенческа нагласа на ученика, която би
трябвало да се цели, и която още в самото начало може да доведе до същинското
съдържание на обучението.
Това е, да речем, така: „Ходя на уроци, за да правя музика. Музиката е
записана в нотите, но все пак не е там. Мога да направя от знаците музика.
Чета ги точно, за да разбера какво е съчинил авторът. Правя онова, което е
означено, свиря записаното. Но записаното не е достатъчно, за да зазвучи
пиесата наистина добре. Музиката е скрита в знаците и аз се уча да я откривам.
Учителят ми помага, затова е до мен. Но изпълнителят съм аз. Свиря, а другите
слушат. Това е чудесно.”
Вижда се, че не става въпрос за външно атрактивно поведение на учителя, а за неговото умение да се основава на художествено-изпълнителската
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нагласа - първо да я познава, след това да я предизвиква и развива у ученика
си. А той да тръгва на урок ,”за да създаде нещо, като артистите”, а не просто
да получи указания.
4. Тенденциите – в полза на раздвижения модел обучение, на динамичната му форма.
Имаме предвид снемане на статиката на обучението, даже във физически смисъл (последното касае особено детската възраст). Знаем статичната
картина: стол до стол, учителят съветва, ученикът изпълнява. Няма ли в това
неминуемо известна скованост?
В творческата област, за всички степени и образователни разновидности, висока стойност има урокът на случването на събития – познавателни
и артистични, тип happening, а не толкова двуделният класически модел
– изпитване (проверка) и преподаване. Състояние на единение с формирането
на музиката, с музикалния процес, усещане за личното му създаване, реален
сблъсък със затруднението, обмислянето и опитите, радостта от находката,
удовлетворението от себевладеенето и ловкото действие – ето, към това водим
ученика чрез еталонната за него работа на урок: узнаването, проумяването,
направата на музиката, да бъдат преживени като събития. Защото особено
в изкуството, преживяване, действие и разбиране са дълбоко свързани в
познанието и уменията.
5. Влиянията – комбинирането/интегрирането на сетивните въздействия в съвременното изкуство.
Мултимедийният свят, театрализацията на музикалното изпълнение,
днешният акцент върху визуалното, необходимо намират отражение в специалните методики. Това личи особено в пособията за началната степен на
обучението. Засега обаче у нас има голяма доза непознаване на създаденото
извън България в тази насока.
6. Най-широка цел на обучението – обособяването и интегрирането
на личността в обществото.
Така формулираната най-обща цел разкрива дълбокия, коренен смисъл на
заниманията с изкуство изобщо – намиране на себе си, развиване и изразяване
на собствената индивидуалност чрез изкуството, балансирано с обективизацията на формите, с тяхното отправяне към другите, а и възприемането им
в някаква общност. Ако бъде така широко осмислена, тази най-обща цел би
обхванала всяка от частичните, специални и конкретни цели в различните
сектори, степени и ситуации на клавирното обучение.
Въпросът за процесите на диференциране и сближаване, подчертано
актуален в днешно време, придава на този последен пункт особено значение
в личностен, обществено групов и най-широк социално културен план.
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• • •
Разбира се, тук не се апелира към масовизация на заниманията с пиано.
Става въпрос за условията на приобщаването към една културна ценност,
каквато е клавирното изкуство, за поддържане на обществено пространство
за него чрез самата образователна система в тази област. Иначе, ясно е, че в
сравнение с човешката маса, хората, слушащи изтънчена музика, ще бъдат тесен
кръг, професионалистите – особена група, а творците – единици. Това обаче
не омаловажава въпроса за качеството на клавирното обучение в днешния
ден и то в границите на голямата тема за привличането на младежи в кръга
на ценителите или възможните създатели на високо изкуство.
Ето какво пише Хосе Ортега-и-Гасет в „Примитивизъм и история” :
Цивилизацията...не поддържа сама себе си. Тя е изкуство и се нуждае от артист
или от майстор. Ако искате да се възползвате от облагите на цивилизацията,
но не се стремите да я поддържате...то Вие сте опустошена личност. Само
един миг - и оставате без цивилизация. Само една небрежност – и всичко се
е изпарило.” Не се ли отнася това и за културата?
Все пак, накрая има апел. Чрез опора в една съвременно осмислена
система на клавирно образование да бъдем артистите , агентите на клавирната
култура.

•
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Бах и символите в неговата клавирна музика
Проф. Снежана Симеонова

Необятна тима! В известна степен – обозрима и носеща някаква конкретност. В по-голямата си част – опасно подвеждаща съвременния изпълнител.
Не става въпрос само за използване на гематрията като способ за зашифроване
на дадена идея. Изключваме елементарните комбинации, произхождащи от
гематрията и името Бах, изписано в оригинал:
B=2, А=1, C=3, H=8, обща сума = 14.
Реверсирана = 41, събрана, комбинирана...
И в края на краищата достатъчно експлоатирана. В книгата “Der okkulte Bach”
на Frank Berger има цяла таблица от суми на тактове, дялове, части, букви от
имена, които доказват, опитват се да докажат.
Според различни източници опитите за разшифроване на символиката
въобще в Баховите произведения датират още от възраждането на интереса
към неговата музика. Но първите по-сериозни съвременни изследвания в тази
област са тези на A.Schweitzer, A.Pirro в много известните техни монографии,
посветени на Бах. Към тях спадат и изследванията на Hans Nissen, Friedrich
Smend и др.
Предполага се, че за Бах значимостта на пропорциите, на баланса са от
изключително важност. Балансираността на формата и отношенията вътре в
нея доказват това. Неговият студент Мицлер определя музиката като „звучаща
математика”. Николаус Харнонкурт, един от големите Бахови интерпретатори на двадесети век, коментира пропорциите в музиката, изкуството и
архитектурата на 18 век по един интересен и образен начин:
„Съвършенствотo на звученето е разкритo чрез числата. И обратно – всички прости числови отношения могат да се мислят като звуци.
Кеплеровата хармония на сферите, както и хармонически отекващата
архитектура, са базирани върху тази представа : ако видимите пропорции на
сградата биха могли да бъдат представени чрез прости числови отношения,
то тогава тези отношения могат да бъдат видяни и чути като „акорди”.
По много начини Палладио /прочут италиански архитект от началото на 16
век/ е „композирал” основните планове за неговите структури като вид
вкаменена музика. Съгласно теорията, хармонията в музиката почива на
принцип, близък до златното сечение в архитектурата. И двете налагат
ред на сърцето и ума на хората чрез достойнството на своите прости,
естествени отношения. Бароковата идея, че музиката е била отражение
или подобие на Божествения ред е прилагана към всяка музика – сакрална и
светска също така”(Harnoncourt, Nikolaus - Baroque Music Today: Music As
Speech – от IN, 61-62 стр).
14

Бах и символите в неговата клавирна музика

Безспорно съществуват общи принципи за различните видове изкуство.
И безспорно един от тях е математическият. Фактът, че който и да е вид съзвучие
е основан на съотношенията между определен брой трептенета в секунда, е
най-елементарният от всичките. По-сложни са отношенията на друго ниво,
например между дялове и части на формата. Някъде у тях има проява т.н.
„златно сечение” - принцип в математиката, който гласи, че по-голямата част
се отнася към по-малката така, както цялото се отнася към по-голямата част.
Той е в основата не само на едни от най-добрите архитектурни творения. Има
го и в музиката, в живописта. Засега в тази връзка сме разгледали само двугласните и тригласните инвенции. Проява на формално структуриране спрямо
пропрциите на „златното сечение” сме открили само в двугласна инвенция
до минор. До минор, три бемола, числото 3 - символ на Триединството? Само
предположения. Далеч сме от идеята да правим подобни заключения, преди
да вникнем във формата на останалите Бахови произведения за клавир. Още
по-далеч сме дори от мисълта да се задълбочаваме в тази предизвикателна,
опасна и безмерно дълбока тема.
Цифровата символика!
Че Бах се е интересувал от числата може да се подразбере от наличието на
някои книги в личната му библиотека, които засягат този проблем. Въпросът
е колко съществени или несъществени са те за неговата музика. Няма да се
спираме на най-известни примери, познати до момента. Едва ли ще можем
да кажем нещо ново. По-скоро ще погледнем към източници, останали до
момента в сянка, поне за нас. Нали всяка нова информация е като вратите
от романа „Алиса в страната на чудесата” – отваряш една и влизаш в стая, в
дъното на която има друга врата, която води към друга стая с друга врата,
която...
Нека се върнем към клавирното творчество на Бах – например Голдберг
вариациите. Ето какво е видял в тях английският пианист Аlan Stott. В статията
си “J.S.Bach – The Goldbergvariationen” намираме изключително любопитната
графика, която показва интересни отношения на различни нива между частите
на цикъла.
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На тази фигура
са показани числовите съотношения, които образуват
всичките 32 части на цялото.
Арията/темата/ и финала са
обозначени съответно с 1 и
32 /номерът им в поредицата/.
Вариациите заемат местата
от 2-31, общо 30. В триъгълниците, които се образуват
при подредбата им по три /две
танцувални вариации + един
канон, като всеки следващ
канон е в интервал секунда
нагоре/ сумата от номерата е
съответно : в първия триъгълник 2+3+4 = 9, във втория 5+6+7 = 18, в третия
8+9+10 =27 и т.н. сумата се увеличава винаги с 9 :36, 45, 54, 63, 72, 81 и 90 в
последния.
При обозначаване на образуваните триъгълници с числата от 1-10
/колкото е броят им/ се получава другата интересна числова комбинация.
Номерата на фигурите, прибавени към сумата на съответния триъгълник
дава кръгли числа в последователност 10, 20, 30, 40... и така до 100.
На втората фигура
виждаме други съотношения,
показани в горната и част.
Числата 33 и 99, на числата 3
и 9? Или 33 в утроен смисъла
като най-висше число в номерологията - символ на Христовото
съзнание, или крайното достигане на съзнанието? Цар Давид е
царувал в Йерусалим 33 години...
Отнесено към масонството:
33-та степен като най-високата
степен в древния и общоприет
шотландски ритуал и други...
Казаното е само съвсем повърхностно нахвърляне на идеи.
Дали това са преднамерени изчисления или съвършен, даден „от горе”
усет за форма? Кой би могъл да каже!
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Има ли доказателства за това, доколко използването на математиката,
на числата е било практика в Бароковата епоха?
В книгата си „Съвършения капелмайстор” в глава „За музикалната
математика” Матезон /1681-1764/ – един от най-сериозните изследователи на
времето си - говори следното:
„Всичко, случващо се в музиката, в значителна степен се основава на математическите съотношения между интервалите “
(Музыкальная эстетика Западной Европы ХVII-ХVШ веков. М., 1971 , 246).
&50. В който Матезон говори за яснотата:
„1) Трябва точно да се съблюдават размерите на съставните части и фрази
не само във вокалните, но и в инструменталните произведения;
...4) Необходимо е да се съблюдава пропорция в количеството тактове.
...7) Нужно е старателно да се избягват излишните ноти” /пак там/.
Но някъде добавя също така:
“Установяването на математическите съотношения на звуците с тяхното
количество при никакви условия не дава възможност да се определи тяхната
взаимосвързаност с душевните преживявания. За това, освен естествознание
и жизнена премъдрост, е необходимо да се изучат още други съотношения
– морални и риторични, които аз отнасям към изкуството за разлика от
науката”[59, 247].
„Математиката – това е перото. Звуците – мастилото. Но пишещият
трябва да бъде самата природа. Каква полза от сребърна тръба, ако тръбачът
е лош?...”
(Музыкальная эстетика Западной Европы ХVII-ХVШ веков. М., 1971, 250-251).
Бах сигурно е познавал тези или подобни постановки.
Как съвършената математически обоснована структура на Голдберг
вариациите която видяхме горе, се съчетава с комичните текстове на народните
песни - quodlibets, върху които е построена последната вариация:
„Не съм бил с теб толкова отдавна
Ела по-близо, по-близо, по-близо”
/Преводът на същата песен при Tjako van Schie e : “...върни се, върни се”,
придавайки религиозен оттенък на смисъла/.
„Зелки и цвекла ме пропъдиха далеч.
Ако майка ми бе сготвила някакво месо,
аз бих останал далеч по-дълго”
/ Frank Berger, автор на книгата „Der okkulte Bach” (Berger, Frank – Der
okkulte Bach, Verlag Freies Geistesleben, 2000), отбелязва на стр. 33, че за някого
смисълът на тези текстове в Голдберг вариациите би могъл да бъде алегория
на изгонването на човека от Рая, но това би било „спекулативно”. /
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Това ли са същите Голдберг вариации, за които в прeдговора си към
изданието на творбата през 1934 година Ralf Kirkpatrick пише:
„В нея /творбата/ има нещо Божествено, много повече от това, което
може да се чуе с просто ухо. Това е йероглифен и прикрит урок за целия свят
и Божиите създания; такава мелодия за ухото каквато целият свят, би
разбрал. Накратко, това е сетивното съответствие на онази Хармония,
която звучи интелектуално в ушите на Бог”.
„Зелките” и „Божественото” в едно? Пъзелът си остава неразгадаем!
Най-много се е писало за числовата символика в „Изкуство на фугата”.
Там се достига почти до фантастика. Като до този извод, че Бах е предсказал
годината на смъртта си в 14 /четиринадесети/ контрапункт от цикъла. Има
нещо по-реално от казаното току-що. „Реално” звучи твърде силно, когато се
запознаем с него, но ето какво казва F. Berger:
„Способността на абстрактното аритметично мислене, която
е ярко изразено при Бах като свръхчовешко измерение, разрешава да бъде
проследена човешки назад чак до времето на сумерите. Рудолф Щайнер дава
в своите доклади за „Евангелиито по Матеус” и в „По-дълбоките тайни
на човешкото въплъщение в светлината на евангелията” един обзор, как
старото космическо ясновидство на древното човечество на Атлантика
се загубва и впоследствие става една способност на мозъчното мислене и на
количественото обхващане (схващане) на външния свят като мярка, число
и тежест за този, който има световноисторическа мисия...(Berger, Frank
– Der okkulte Bach, Verlag Freies Geistesleben, 2000, 48).
...Тези взаимовръзки са били всеобщоизвестни и през средновековието.
Само така може да се разбира, защо музиката( като musica theoretika) заедно
с аритметиката, геометрията и астрономията измежду седемте свободни
изкуства на Quadrivium принадлежи на онези способности , които почиват
на вътрешното познание(разбиране) на трансформираното ясновидство”
(пак там , 49).
За онези, които ще се опитат да разгадаят смисъла на числaта в
Баховите творби, ще припомним някои от техните смислови значения. В
случая се доверяваме на датския пианист и композитор Tjako van Schie като
на изпълнител, който е пресял използваната информация до необходимото за
една интерпретация, но без да претендира за единствено, крайно тълкуване.
Негови предположения допускат познания на Бах в областта на Кабалата,
придобити чрез членове на кръга на розенкройцерите. Подобна синтезирана
информация би била полезна в случаи, когато се колебаем при разшифроването
на даден числов символ в Баховата музика. За търсещите повече – литература
по този въпрос съществува достатъчно.
„0 – представлява безкрайността, безкрайната същност, източника
на всички неща, универсалното яйце, слънчевата система като цяло, оттам
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универсалността, случващото се наоколо. Но също така 0 е универсалният
парадокс, безкрайната широта и безкрайното малко, кръгът на безкрайността,
но също така и точката на центъра, индивидуалният малък атом.
1 е символ на съвършенството, положителното, активния принцип,
който дава живот на цялата Вселена; разбулването/откровението на
Космоса; единството, първенството, първият, най-добрият, единственият.
Източникът на всички други числа. Бог като началото и краят, първият
импулс, източникът на Сътворението.
2 е двойствеността на сътворението : небе-земя; дух-материя;
светлина-тъмнина; момент-вечност; позитивно-негативно; добро-зло;
активно-пасивно; мъж-жена; печалба-загуба и т.н. Това е числото на съставянето и разделянето на частите; единението и разделянето; концепцията
за разбулването и мрака. Преднамерената прямота и тихата вътрешна
логика.
3 е символът на Светата Троица – Баща, Син и Свети Дух; Живот,
субстанция и интелигентност. Сила, материя и съвест. Съзидание, поддръжка и разрешение. Раждане, живот, смърт. Семейството : баща, майка
и дете. Мислителят, мисълта и обекта на мисълта. Миналото, сегашното,
бъдещето.
4 е числото на реалност и материята на вселената. Кубът или
квадратът, втората сила. Физическите закони, логиката, интелекта,
познанието, причинността. Кръстът, пресичането, разделянето, порядъка,
класифицирането.
5 представлява експанзията/разширяването или разпростирането,
разбирането, интелигентността, разсъдъка, нарастването, плодовитостта, плоденето. Справедливост, жътва, урожай. Репродукция на егото
в материалния свят.
6 значи сътрудничество. Женитба, преплитане, брънка от верига, връзка,
общо влияние, уравновесяване. Също хармония, мир, спасение, взаимодействие
между духовно и физическо /сравни с еврейската звезда, триъгълника, сочещ
нагоре и другия сочещ надолу/.
7 е числото на реализацията, осъществяването. Време и пространство,
продължителност, разстояние. Възраст, западане /разлагане/, смърт или
постоянство. Седемте епохи, дните на седмицата, Седемте печата, принципите на човешкия род, седемте тона върху петолинието. Съвършеното
човешко същество. Кръговрата на еволюцията, мъдрост, баланс, равенство,
спокойствие.
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8 е число на разтваряне/решение. Сублимацията на природното в
духовното. Гениалността и хрумването. Революция. Деформации и ексцентричност, своенравие.
9 e числото на прераждането. Ново рождение, еклектизъм, разширяване
на чувствителността, предчувствията. Сънища, ясновидство. Реформация,
мъглявина /астроном./ пулсация, ритъм. Разширяване, пътуване, дистанциране.
10 е синтезът на 0 и 1, на космоса и съзидатената сила. Но често и 10те Божи заповеди, и римската фигура Х, която често насочва към Христос”
(в статията „J. S. Bach: The archtitect and servant of the spiritual. A closer look
at the Goldberg Variations).
И така - търсенията в тази насока могат да бъдат безкрайни... Казаното
дотук е не повече от прашинка. Но може да провокира, да помогне за разкриването на неразгадани тайни, кой знае? Понякога дума, или намек могат да
сринат ментална преграда...
Цитат от пимо на Карл Филип Емануел до Йохан Николаус Форкел,
известния първи биограф на неговия баща. В него Карл Филип дава отговор
на въпроси, поставени му от Форкел във връзка с биографията, която пише :
„Хамбург, 13 януари, 1775
1.
Описите на живота на моя починал баща при Мицлер/, мой най-скъпи
прятелю, са събрани от Агрикола / 1720-1774/ - ученик на Бах и по късно негов
зет/ и от мен в Берлин и Мицлер добавя само текста, започващ с думите “In
die Societat “ към края. Това не е много ценно. Покойникът, както и аз самият
и всички истински музиканти, не бе любител на сухата математическа
материя” (Bach, Carl Phillipe Emmanuelle - The letters of C.P.E.Bach. Clarendon
Press 1997,72) - /подчертаването е на автора/.
Какво става? Къде се разпиляват всички математически доказателства за
безупречното боравене на Бах с числата, пресметнатите тактове, букви, тонове?
Кой не е прав – синът или изследователите? Или кой е прав – той или те? Или
и двете страни? Водил ли е Бах толкова тайно съществуване, за което дори
най-близките му да не подозират? Масон или не? Използващ кабалистични
методи в композициите си или само избран „отгоре” проводник на висши
сили, както говори Шьонберг? Или просто трябва да избегнем тези въпроси?
Но те неминуемо се изправят пред нас ...
Темата за използването на числата има привърженици в два крайни
лагера. Този, в който твърдят, че Бах преднамерено е използвал числата в своята
музика, като за това е бил повлиян от езотеризма. И другият – в който твърдят,
че всичко това е пълна измислица и чисто съвпадение. Може би истината е
някъде в „златната среда”? Или? Използването на числата като символи е
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практика в Баховата епоха. Малко вероятно е Бах да е бил настрани от нея.
В неговата теологична библиотека има поне две книги с подчертавания
/от Бах/, които пряко засягат темата за значението на числата. Това са:
Йоханес Мюлер –Еврейството/Юдаизма, Хамбург, 1707
и Каспар Хойниш - Главен ключ към висшето откровение свети Йохан
чрез обяснение на всички и всяко число, Шлойсинген 1684, Франкфурт и
Лапциг 1698. По един цитат от всяка една:
Из “Еврейството”/”Юдаизма” на Мюлер под номер 22 в описанието на
Баховото книжно наследство : ”Когато кабалата се използува не за да се обяснява
писанието, а само като на игра, проницателно, остроумно, а също така и не
идолопоклоннически и магически, а близко до християнската вяра... и ако не
се прилага като подигравка, в магическия стил(маниер) на задълбочаване в
светото писание може, позволено е, без да се наранява съвестта, да се ползува”
(стр. 1222).
Из „Главен ключ към висшето откровение свети Йоан” – под номер 33
в посочния по-горе списък : „... Тя ни предлага едно обяснение на ”всички и
всяко число в Откровението”, при което обаче се използува терминологията
на цялото Свето писание. Различни подчертавания и допълнения в полето на
библията от Калов (Абрахам Калов – Немската библия на Доктор Мартин Лутер
с притурка на тълкувание, което се намира в неговите шрифтове, чрез Доктор
Абрахам Калов. 6части в 3 тома подвързани, Витемберг 1681-1682) потвърждават, че Бах е имал постоянен интерес към символиката на ешатологичните
числа... Бах подчертава например думите, които обосновават изчислението
на английската година 1277 1/2 (или 1260). Това се случва също в някои откъса
по-късно при Даниел 12, 7-11, където Бах повтаря 5 четирицифрени числа в
полето; първото е 1260” (цитатите са по Leaver, Robin A. - Bachs Theologische
Bibliothek, Hanssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1983, 135).
Употребата на числата би съвпаднала с таланта на Бах да гради
несъмнена музикална архитектура. А и не само музикална. Той е познавал в
детайли математическите пропорции при конструкцията на органа. Познавал
е архитектурни и акустически принципи. Всичко това е математика. Трудно
/не невъзможно/ е да допуснем, че Бах е композирал, имайки предварителен
план за математическите съотношения в композицията. Не трябва да забравяме
изключителния му талант и твърде дълбокото му разбиране за основните
принципи на Бароковата музика, към които той прибавя свои, собствени.
Неговите задълбочени познания за реториката учудват при положение, че
никога не е изучавал тази дисциплина. Явно усетът му към нея е нещо заложено у него, както и музикалният ми гений. Защо и усетът му към употреба
на числата да не бъде също дар „от горе”? Нещо за което намеква Щайнер
няколко страници по-горе. И все пак – внимателно с изводите!
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Тълкувайки специално числовата символика в творбите на Бах,
не бива да забравяме, че вероятността да изпаднем в нелепи крайности е
съвсем реална. Както следният факт показва: Преди време датски вестник е
публикувал статия, в която се „разкрива шокиращата връзка” между Баховата
кантата номер 151 „За кафето” и сумата от числовото изражение на буквите в
имената “BACH” и датското кафе “DOUWE EGBERTS”, която също е 151. Какъв
по-ясен пример за възможностите за спекулация с числовата символика в
творчеството на Бах!
До тук с нея ...
Хелга Тьоне, професор в Университета в Дюселдорф прави интерсно
изследване върху Шаконата от ре минорната Партита BWV 1004 за цигулка на
Бах. Тhoene интерпретира тази творба като епитафия, която Бах композира
за съпругата си Мария Барбара, починала в негово отсъствие. Бах е бил извън
дома си със свитата на княза на Анхалт-Кьотен – Леополд и се е върнал, когато
Мария Барбара била вече погребана. Несъмнено внезапната смърт на неговата
първа съпруга е била шок за него. Това, според Хелга Тьоне, е причина Бах да
сътвори тази музикална епитафия, базирана на хорални цитати, майсторски
замаскирани в цигулковата партия. Вероятно за съвременниците на Бах
тяхното скрито звучене не е било тайна за ухото им. За съжаление, за нас не
е така. Какво казва Тьоне за своята идея:
2.
„Често ние можем да идентифицираме две или дори три линии от
хорал, съчетани в контрапунктично единство и откриваме, че те определят
хармоничното развитие на фразата, дори на цялото движение. Често скритите хорални цитати са украсени в контрапунктичната тъкан с разложени
акорди, съдържащи тонове от мелодията, понякога в променящи се регистри.
Цитатите са също така подчертани от музикално-риторични фигури, които
отразяват неизказаните думи или емоционалното състояние на хорала ....
Абстрактните фигури в тази музика без думи говорят на специфичен и таен
език, който може да бъде направен разбираем чрез разшифроване” (Thoene,
Helga - J.S.Bach – Ciaccona – Tanz oder Tombeau, в Cothener Bach-Hefte, 1994, 14).
Казаното има своите основания. При Матезон срещаме конкретно
доказателство за това. В параграф 48 на „Съвършения капелмайстор” той
говори за 7 правила за лекотата в протичане на мелодията. Първото и шестото
от тях са тези, на които трябва, може би да обърнем особено внимание:
„1/ Във всяка мелодия трябва да се съдържа нещо, познато на всички.”
Дали оттук не произтичат твърденията, че за изпълнителите от Бароковата
епоха не са били необходими указания за интерпретация? Ако мелодията е
позната, особено – свързана с текст, то и характерът на инструменталната
творба е ясен/.
2) Трябва да се избягва всичко неестествено и измислено.
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...4) Голямото изкуство, използвано в съчинението, не бива да се набива на очи.
...6) Мелодията трябва да се помества в достъпни за разбирането граници”
(Музыкальная эстетика Западной Европы ХVII-ХVШ веков. М., 1971, 261).
Тьоне, съвместно с диригента и изпълнител на барокова цигулка
Christoph Poppen и Hillard Ensemble, състоящ се от четирима певци: сопран,
контра-тенор, тенор и баритон осъществяват един впечатляващ запис на
Шаконата – „Morimur” / ECM-серия 1765, септември 2000/. В него като финал
оригиналното звучене на цигулковата партия на Шаконата върви паралелно
с извадки от хорали Auf meinen Lieben Gott, /от кантата BWV 136/; Christ
lag in Todesbanden, хорал BWV 277; Denn Tod niemand zwingen kunn - хорал
BWV 278?; Auf meinen Lieben Gott из кантата BWV 188; Wo soll ich fliehen hin,
от кантата BWV 89; Dein Will gescheh, Herr Got zugleich , Jesu, deine Passion
и In meines Herzens Grunde, из Йоханес пасион - BWV 245, Befiehl Du Deine
Wege – от Mатеус пасион BWV 244; Jesu, meine Freude – хорал BWV 358, Nun
lob mein Seel, den Herren – хорал BWV 389; Auf meinen lieben Gott, от кантата
BWV 188.
Към произведението са включени и солови изпълнения на частите на
партитата части от партита номер 2 за соло цигулка в ре-минор – алеманда,
куранта, сарабанда, жига, шакона. Така направен, „Morimur” жъне небивал
успех сред живата аудитория и притежателите на CD-записа. И също така
пробужда и множество въпроси. Нормално.
Един от участниците в Hillard Ensemble, тенорът John Potter споделя :
„Това, което ние чуваме в „Morimur” e вероятно нещо от това, което е минавало
през главата на Бах, когато е композирал творбата”. Така изпълнителите са
го почувствали. Внушение? Истина? Подобен подход не е нов. Далеч преди
Хелга Тьоне Болеслав Яворский изказва своите предположения за тясната
връзка между инструменталните произведения на Бах и конкретни хорали,
вплетени органично в тяхната тъкан - тема на друго изследване.

•
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Най-често допускани слабости при интерпретация на
Баховите произведения за клавир
Проф. Снежана Симеонова

За по-голяма яснота излагаме в лаконичен стил най-често допусканите
грешки при подхода към клавирните творби на Й. С. Бах.
- Непознаване на основните стилови разлики между бароково и
постбароково произведение. Непознаване същността на изграждане на
полифоничната творба.
- Диспропорция между емоционалното и рационалното начало в
интерпретацията. Приравняване на понятието „емоционалност” в интерпретацията на следбароковите произведения към тази при изпълнение на
Баховите творби.
- Първична чувствителност. Прекомерна отвореност и демонстрация на
личността на изпълнителя – позиция, максимално отдалечена от същността
на Баховото светоусещане и идеята за присъствието на твореца в Бароковата
епоха.
- Неовладяност на емоциите. Тогава, когато изпълнителят обсебва
творбата и я превръща я в терен за изява на собственото „аз”.
- Бездушие в интерпретацията на Баховите клавирни творби, скрито
зад мнима „обективност”, което е по-съкрушително отколкото където и да е
другаде – друг стил, друг композитор.
- Заместване на необходимите психични усилия при изпълнение /за
които говори и Браудо (Браудо, И. А. - Об органной и клавирной музыке. Л.,
1976, 71) с проява на физическа сила.
- Липса на усет за организиране на цялото, за определена посока на
разгръщане – резултат от липса на разбиране за единството на конструкцията.
Загубване на чувството за голямата линия и лутане в безкрайните извивки
на хоризонталите.
- Необученост, невъзможност или неспособност да се определи това,
което е център в движението и останалото, което обгражда този център, т.е.
- периферията. Еднакво разпределение на вниманието върху всички елементи,
което води до безвъзвратно разпиляване в пространството и времето.
- Надделяване на центробежните сили над центростремителните.
- Пренебрегване на свързващите събития между тоновете.
- Липса на усет към енергийния заряд /енергийното захранване/ на
началото, т.е. способността да се „влезе” в неговата система, както и невъз24
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можността той да бъде разпределен впоследствие адекватно на сгъстяванията
и разрежданията му.
- Липса на синхронизация между енергийната същност на творбата и
психичната нагласа на изпълнителя като цяло.
- Погрешна посока в търсенето на синхрон между движението на
линиите – като абсолютно, само времево съвпадение по вертикал, а не като
единството на различните инструменти в един добър ансамбъл.
- Трудности при съчетаване на цялото със специфичната характеристика
на всеки хоризонтал.
- Липса на усет за многопластовост, приравняване на полифоничната
тъкан към хомофонно-хармонична. Пренебрегване на индивидуалността на
отделните линии и различията в тяхното разгръщане. Липса на чувство за
баланс между тях.
- Елементарно, изразено „вълнообразно” фразиране, създаващо
впечатление за въртене в кръг.
- Грубо, натрапващо се подчертаване на имитациите в различните
гласове, включително и появата на темата – следствие от неотчитане на
непрекъснато променящото се окръжение.
- Липса на тембров усет при провеждане на линеарното движение в
различните регистри и взаимодействията помежду им.
- Липса на единство в подаването на реплики от глас към глас и свързването им в цялостно протичаща мисъл.
- Раздробяването на основната пулсация на по-малки единици.
- Прекъсване на мисълта по време по-дълго лежащи нотни стойности
– невъзможност да се проследят докрай трептенията на предишния тон и
вливането им в тези на новородения, следващ тон. Това умъртвява линията
поради специфичността на съдържанието и. Особено трудно този недостатък
се преодолява в басовата линия.
- Неосъзнаване функцията на синкопа като акумулиращ енергия в
себе си, а не стопиращ движението.
на.

- Насичане, породено от подчертаване на устойчивите, силни време-

- Разпадане на линеарното движение в бавните темпа. Загуба на
стабилната база, върху която се развиват хоризонталите.
- Невъзможността да се артикулират по различен начин различните
линии, звучащи едновременно - артикулацията много често се свежда до
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елементарното съпоставяне легато в шестнадесетините и нон-легато в осмините.
- Недопустими звукови мащаби при интерпретация на клавирните
Бахови творби. Прекомерно използване на силата на съвременното пиано,
особено в ниския му регистър, което води до завихрянето и интерферирането
на обертоновете, до „кълба” от звуци. Оттук пътят до заличаване на линеарността е съвсем кратък.
- Изкривяване на принципите на развитието в динамиката : т.е.
-подчиняване динамиката на големия план на динамичното отсеняване в
по-малките вълни.
- Превръщане на нюансите в израза на по-малките мелодични вълни
в ярко изразени динамични различия.
Липса на прецизност в движенията на пръстите, както и липса на фин
усет за живата пулсация на всеки тон.
- „Раздуване”, широко разпяване на тона, пълно използване на съвременната му клавирна характеристика.
мики.

- Бедност, бледост, липса на живот при тоноизвличането в тихи дина- Грубост, равност в по-звучни динамики.
- Прилагане на еднаква тежест при различните нотни стойности.

- Липса на изравненост в линиите. Изравненост, в която нюансът е жив,
а не такава, до която можем да поставим знака за равенство с безличието.
- Съществуването на ментална стена, стената на неразбирането, между
изпълнител и инструмент.
- Боязън – породена от неразбирането на това, което се прави.
Вътрешна скованост, водеща и до двигателна скованост. Или обратното,
но породени от една и съща причина - най-често неразбиране.
/Колкото и сходни да звучат някои от горните констатации, те имат фини,
но важни различия в същността си/.
- Пренебрегване значимостта на ферматите!
- Пренебрежение към енергийния заряд на паузите. Най-често там става
прекъсването на движението. Вместо състояние на очакване на последващите
паузите събития - механично прекъсване. Вместо акумулиране или пренасяне
на енергия – срив. „Това са паузи, принадлежащи на вътрешната динамика
на формата” (Курт, Э. - Основы линеарного контрапункта. М.,1931,149).
„В нея още действат недостъпни за слуха, иманентни съставни части на
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понятието „чуване”, или по-вярно – „усещане”.... на силите, действащи след
прекратяването на звука (Курт, Э. - Основы линеарного контрапункта.
М.,1931,150)констатира Курт.
Обобщено с няколко думи - най-разпространените недостатъци при
интерпретация на Баховата клавирна музика се свеждат до:
1. Неразбиране на принципите при изграждане на полифоничната
конструкция.
2. Използване на изпълнителски похвати – богати, разнообразни,
произтичащи от характеристиката на съвременните инструменти - но
несъвместими със същността на идеята.
Например дворецът Версай във Франция, павилионите в парка - същите
мащаби, форми, точни съотношения между конструктивните елементи и
всичко това съградено от други, съвременни материали – алуминий, битумни
покриви, PVC дограма, едроплощен кофраж... /дори думите звучат смущаващо/.
И всичко друго, което предлага съвременната строителна технология. Ще бъде
ли това Версай – гордостта на френските крале, архитектурното бижу на XVII
век, сътворено от Jules Hardouin Mansart? Безсмислено е дори задаването на
този въпрос.
1. И накрая един проблем от особена важност за имитационната полифония: Да се откроява ли винаги или не появяването на фуговата тема?
„Това е въпрос повече на мисленето на 19 век, където има непрекъснато
съпоставяне на важно-маловажно и мелодия-акомпанимент” пише Турек.
Фугата не е построена върху този принцип. Важно е да се осъзнае „че тя
е построена повече върху дълбочинни, отколкото върху плоски планове, с
материал, който сътрудничи, а не с такъв, който просто подкрепя или се
противопоставя на единичната открояваща се тема” (Tureck, Rosalyn - Cells,
Functions, Relationships in Musical Structure and Performance, “Interaction”
- Journal of The Tureck Bach Research Foundation, Vol. 1, 1997, 20).
Темата остава постоянна – ситуацията е тази, която се променя. Но
темата и ситуацията си взаимодействат така неизбежно една на друга, че те са
напълно вътрешно зависими. Не може първото и появяване да бъде равностойно на някое от следващите във вътрешен глас например. Тя би трябвало
да се открои, когато трябва да привлече вниманието върху себе си, да покаже
или поясни своята позиция и отношенията и с нейното окръжение. Но всяка
ситуация, в която се появява темата не може да бъде разбрана напълно докато
не се чуят другите партии, които я създават. Останалите гласове не са просто
подкрепа или противопоставяне на темата. Те я обуславят и развиват.
2. Констатации, направени въз основа на тематичните построения и
тяхното периодично появявания в инвенциите и фугите, са напълно валидни
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и за всяко друго произведение, построено със средствата на имитационната
полифония: Когато една линия е започнала своето движение, тя трябва да
бъде динамически дооформена и завършена. При стъпването на нов глас или
гласове, те са тези, които трябва да се съобразят с достигнатото от нея ниво на
звучности. Недопустимо е дадено движение да бъде изкуствено пресечено, без
да бъде изведено докрай. Ето какво пише Форкел за изискванията на Бах към
неговите ученици: „Нито един от гласовете, било то и среден глас, не трябва
да се прекъсва, „недоизказвайки” това, което е започнал да „казва” (Форкель,
И. Н. - О жизни, искусстве и о произведениях И. С. Баха. М., 1987, 41).
В тази връзка нека цитираме Михаел Преториус /1571-1621/ за начините,
по които се подхожда към изпълнението на фуга:
„Фуга, ричеркар – От – „fugare - бягам”, т.е. един глас догонва другия....
На италиански фугата се казва „ричеркар” – т.е. „изследвам”, „търся”, „намирам”... Ричеркар – означава прилежно да изследваш, да изясняваш; затова при
изпълнението на фуги трябва да размишляваш. Да разглеждаш всички детайли
с голямо прилежание, за да разбереш как и по какъв начин всичко е обединено,
сплетено, свързано по прав или обратен начин, с изкуство и привлекателност
съединено в едно цяло и доведено до край” (Музыкальная эстетика Западной
Европы ХVII-ХVШ веков. М., 1971 ,169).
Поредно доказателство за това, че интерпретацията на бароковата
форма изисква нещо много повече от музикантска интуиция!

•
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За явните и тайни послания на токатите за клавир
от Й. С. Бах
гл. ас. Валентина Гюлева

От изпълнението на:
“toccata un altra velta la trompette” до “Toccata prima” на Й. С. Бах
Три столетия ни делят от времето, когато Й. С. Бах композира седемте
токати за клавир. Около 170 години преди това, в 1536 година във Флоренция
Франческо да Милано )1497 - 1543) дава название токата tochata на четири пиеси
за лютня поместени в сборника Intavolatura di liuto, Lib.I, (Firenze, 1536). Те са
смятани за първите творби с това название. Приблизително от това време е
и пиесата със название Tastar da corde от испанския лютнист Далса.
Но, може би, раждането на наименованието токата трябва да се отнесе
към края на ХІV в., “когато в Испания глаголът tacharen се е употребявал
за ансамбъла от духови инструменти, които са изпълнявали тържествени,
величави акорди, предшествуващи официални излизания и шествия”.
[1, 105]
В същия смисъл, към края на ХV в. в Италия се е употребявала думата
toccate. За изпълнението на “toccata un altra velta la trompette говори описанието
на едно Неаполитанско тържество от 1494.” [105]
Видно е, че названието токата не е възникнало във връзка с изпълнението на пиеси за клавишен инструмент, а практиката да се наричат “токати”
произведения за състав от духови инструменти съществува и в началото на
ХVІІ в.
“Въпреки, че терминът – произлязъл от италианския глагол “toccare” по
навик се асоциира с музика за клавишни инструменти, примери за токати за
други инструменти соло и за инструментален ансамбъл също са достигнали
до нас ... [117, 27]
Най-известно е встъплението – петгласна фанфара – към операта Орфей
от Монтеверди, поставена за пръв път в 1607 г.
пример 1

Тези исторически свидетелства дават основание на М. Друскин и Л.
Ройзман да оспорват филологическото обяснение на произхода на наимено29
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ванието токата и неговото свързване единствено с изпълнение на клавишни
инструменти. Ето какво пише Л. Ройзман: “Думата токата произхожда от
латинското tangere – пипам, удрям, докосвам. От този корен и с това значение
се е образувал и италианският глагол tastare, toccare, испанският - tocar и
френският – toucher. От тука е и немското съществително die Tasten – клавиши
на музикален инструмент, на който се свири с помощта на докосване или
удар. Да се превежда, обаче, италианското toccare само и единствено като “да
се свири на клавиши” – както прави Х. Келер и редица съветски музиковеди,
е исторически неточно, тъй като първоначално този термин е означавал
докосване, свирене на всякакъв инструмент.” [5, 133]
Подобно мнение изказва и Н. Копчевски, който свързва думата токата и с
холандския глагол toccelen, означаващ дърпам, което придава “нов, допълнителен смисъл на това название – не само да се докосват клавишите, но и да
се дърпат струните”.[2, 77]
И така, жанрът на токатата и названието й възникват от инструменталната
практика на Ренесанса. За разлика от полифоничните жанрове създадени, в
началото, по пътя на преработване на вокална полифония – ричеркар, фантазия, канцона – токатата е стилистично автономна от вокалните жанрове.
Тя произхожда от същността на инструменталното изпълнение.
Породена от практиката на инструменталния съпровод на вокално
изпълнение, през ХV и почти до края на ХVІ в., тя е произведение, изградено
от импровизационни формули с прелюдийно-импровизационна функция.
В края на ХVІ в. в Италия токати или ритурнели са наричани и епизодите,
които са разделяли речитативите на певците, изпълняващи популярните
тогава драматични вокални диалози. Те са били поверявани на басо континуо,
винаги изпълнявано от клавишен инструмент – орган или чембало.
Дали на орган или на чембало е прозвучала първата солова токата за
клавишен инструмент и кога точно – не се знае. Но, първите печатни образци
на токати за клавишен инструмент се появяват в късния Ренесанс.
През 1591 г., посмъртно, са отпечатани токатите на Спериндио Бертолдо
(ок.1530 - 1570), което означава, че са възникнали преди 1570 г. В този период
са написани и токатите на Анибале Падовано (ок. 1527–1575).
Само приблизително може да се определи времето на появата и на
токатите на Андреа Габриели (ок. 1520–1586) - публикувани седем години
след неговата смърт – през 1593 г. От това следва, че може да се предположи
една рождена дата на токатата за клавишен инструмент – около началото на
втората половина на ХVІ в.
В 1593 година излиза и трактатът на Дж. Дирута (1550 - ?) - “Трансилванец”.
Той съдържа много токати, както на самия Дирута, така и на редица негови
съвременници. Две години преди края на века – в 1598 г. Клаудио Меруло (1533
- 1604) издава първата част на сборник с токати за орган. “Toccate d’intavolatura
d’organo di Claudio Merulo da Correggio ……Libro Primo. Іn Roma …… 1598”.
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Каскади от брилянтни пасажи, предавани от едната на другата ръка,
противопоставени на лежащи акорди определят облика на ранната токата. В
произведенията на А. Падовано за пръв път се появява полифоничен раздел,
обрамчен от два свободни дяла, написани в обичайния жив, подвижен стил.
[9, 724]
Творбите на Дж. Дирута запазват в много голяма степен импровизационно-прелюдийния характер на токатата. Но в техните мелодически фигурации
вече може да се долови и влиянието на структурата на цигулковите пасажи.
В този период, най-богата и разнообразна става структурата на токатата
в композициите на Кл. Меруло. В тях се откриват:
- виртуозни епизоди – богати на свободни, орнаментирани фигурации;
- епизоди с акордово-хармоничен характер;
- епизоди със по-строга контрапунктична структура; [9, 724]
Някои от токатите са композирани в трисекционната структура,
създадена от Падовано, в която полифоничната разработка на средния дял е
близка до ричеркара. В многочастните токати на Меруло ричеркарът се явява
в четвъртия раздел, а финалът е написан в блестящ виртуозен стил.
Токатните композиции, сътворени във втората половина на ХVІ в.,
звучат като фиксирани върху нотния лист живи импровизации, изпълнявани на орган или чембало. “… Нали именно импровизацията на солиста
(лютниста, чембалиста, органиста) е породила такива рапсодични форми на
инструменталната музика като токатата, интонационе, прелюд или преамбула,
фантазия и др.” [5, 135]
Бихме могли с значителна увереност да твърдим, че родината на
токатата за клавишни инструменти е Италия и по-точно Венеция, където
творят Сп. Бертолдо, Ан. Падовано, Кл. Меруло. Там, при А. Габриели учи
Ханс Лео Хаслер, който пръв отнася в Дрезден, (Средна Германия) модела на
ренесансовата токата. [9, 724]
Както е известно, след повече от сто години, именно в Германия, токатата
ще достигне кулминацията на своето развитие в творчеството на Й. С. Бах.
Според Л. Ройзман, Бах развива “Старинната форма, изобретена от основоположниците на този жанр А. Падовано и Кл. Меруло.” [7, 144] като завършва
развитието на този тип клавирни токати представляващи свързана поредица
на контрастни епизоди, различни по големина, музикален характер и темпо. Но
трябва да се отбележи, че въпреки привидната обща схема Бах не следва единен
модел в клавирните токати, и че не може да се пренебрегнат и други въздействия
върху формата и стила в токатното творчество на композитора.
Трудно е да се проследи възможно влияние на венецианската токата,
преминало от традициите на композиторската школа на Средна Германия в
токатите на Й. С. Бах. Творчеството на нейните представители, които оказват
по-голямо или по-малко въздействие върху музикалното мислене на Бах
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– Й. Пахелбел (1653-1706), Й. Кригер (1651-1735) и Й. Кунау )1660-1722) е от
значително по-късен период.
Но, чрез творчеството на С. Шайдт (1587-1654), ученик на Я. П. Свелинк
(1562-1621) и на други представители на Северо-германската композиторска
школа, Бах трябва да се е запознал с характерните черти на ренесансовата
токата.
Влиянието на венецианската школа може да бъде открито в токатите на
Свелник, в които “след едно начало от акордови последования, бликва поток
от рапсодични пасажи... Частите с контрастен характер понякога включват
в себе си кратки фугирани епизоди в маниера на Кл. Меруло”. [5, 139]
Независимо от отражението на ренесансовата токата в творчеството на
Свелинк, неговите произведения в този жанр, както и тези на Я. Фробергер
(1616-1667) и Д. Букстехуде (1637-1707), чието изкуство Бах високо цени и
изучава, са образци на Бароковата токата.
Тя, в сравнение с ренесансовата е по-разчленена, по-крупна, с по-високо
ниво на виртуозност и изразителност, с внимание, понякога, “към екстравагантни детайли, които имат своите паралели в архитектурата на епохата” – с
нейната монументалност, пищност, декоративност и динамичност. [10, 118]
Бароковата токата, както и ренесансовата, възниква в Италия, в творчеството на Дж. Фрескобалди (1583-1643), който пръв “облагородява този
жанр”. [9,286 ]
Със спонтанен и чисто инструментален характер неговите токати
запазват един свободен стил, който произхожда от импровизационната
практика. В тях Фрескобалди “освобождава своята творческа фантазия и
доверява на чембалото пасажи и афекти, характерни за мадригала от Ферара.
Много силно повлиян от протичащите над големи акорди гамовидни пасажи
и фигурации в токатите на Меруло и Габриели, и организира своите токати в
широки, автономни секции”. [10, 493]
Те нямат фиксирана схема, а са конструирани върху една “свободна
последователност от епизоди, в които се противопоставят бързи пасажи,
брилянтни фигурации, експресивни дялове, фугирани секции”. [9, 286]

Пример 2

Тяхната структура и характер се определят от ролята им в музикалната
практика:
- интродукции към вокални изпълнения (старинна практика);
- встъпителни части с рапсодичен или прелюдиращ характер към други
съчинения;
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- самостоятелни произведения с разнообразна конструкция;
- литургична употреба
Началото на някои от токатите има медитативен и сдържан характер:
Пример 3

В други е характеризирано от имитации, преминаващи през всички
гласове:

Пример 4

Литургичните токати “избягват всяка виртуозност за да разположат в
една топла, удобна тонална атмосфера”. [9, 286]
Норберт Дюфурк отбелязва, че някои страници от токатите са “великолепни импровизации с изключителна свобода, музика от сънищата,
неизмеримо разнообразие от ритмични фигурации, посредством които
чембалото загубва онази сухост ……. и прибавя една прелест, една поезия,
която го превръща в един доверен инструмент”. [цитат по 10, 93-94]
Такива страници, вероятно, са очаровали и Й. С. Бах, който през 1714 година
преписва сборника “Фиори музикали”.
Заглавието на първия сборник с токати, издаден от Фрескобалди през
1615 г. гласи: “Toccate e Partite …….di Cimbalo … Libro Primo, Roma, 1615”
Вторият, от 1627 г., е предназначен: “per il cembalo et organo sopra i pedali e
senza” (за чембало и орган, с и без педали).
Това ни говори за силната връзка между органното и клавесинното
изкуство, за взаимозаменяемостта на инструментите, на които се изпълнява
музиката за клавишни инструменти, въпреки тенденцията за тяхното
обособяване, появила се в зората на новия стил - Барока - в творчеството на
Фрескобалди.
Указанието на Бах “мануалите”, дадено в токатите, които ние определяме
като клавирни е като отзвук от заглавието на втория сборник с токати и като
че ли прави безсмислен спора за това дали за орган или клавесин са написани
тези седем творби.
Колкото е значимо токатното творчество на Фрескобалди, като едно
ново начало в развитието на жанра, достигнал своя пищен разцвет в токатите
на Й. С. Бах (за орган и за клавир), толкова по-знаменателни са неговите
„Обяснения към читателя” в първата му книга с токати.
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Те, според Д. Бертолди, са „истински и личен манифест” на композитора,
прославен и със своето изпълнителско майсторство. В тях се разкрива поетиката
на Фрескобалди, отношението му към проблемите на интерпретацията, и
на практика, са формулирани основни принципи на музикалната риторика
не само по отношение на създаването, но и връзката им с изпълнението на
музика.
Изкуството на един от първите големи оратори на музикалния Барок,
Фрескобалди, не може да не бъде един от изворите, захранили великото
ораторско майсторство на Бах, колосът на късния немски Барок.
Според Д. Бертолди в клавирното писмо на Фрескобалди може да се разпознае
достигането на една „инструментална песенност”, едно развитие, което „се
определя като “Discorso” (разговор), който както словесния протича със
забързвания и забавяния, с драматични или безконфликтни движения...
разделяйки отделните моменти, провокирайки едно непрестанно внимание”.
[7, 80]
Встъпителните думи на Фрескобалди към първата книга с токати често
се коментират като една от първите недвусмислени формулировки на темпо
рубато. Но, всъщност, те имат много по-богато внушение и представляват
прецизни и ценни индикации за маниера на изпълнение, особено на такива
рапсодични форми като токатите.
Ето отново тълкуванието на Д. Бертолди:
1. Всяко начало е в адажио - “отговаря на “езордио” – (интродуктивната
част на всяко изложение), встъпителните думи на оратора, с които улавя,
притегля публиката”.
2. Обръща се внимание на разделянето на стъпките (фазите, моментите
- б.м.), носейки ги повече или по-малко свързани, съобразно техните афекти.
– “отпраща към многобройните хитрости на ораторското изкуство да редува
тона на гласа и динамиката на елоквио (личния начин на изразяване) отново
за да привлича и интригува слушателите”;
3. Подходящо е в някои трайности да се спре, арпежирайки ги, което
подпомага по-въодушевеното представяне на следващата стъпка. - “Изследва
като утвърден оратор патетичния момент за да разтърси публиката, играейки
си с контраста”;
4. Забавят се каденците - “това е последната тънкост, когато ораторът
най-после е извел публиката до един завършек, богат с ефекти”. [7, 80]
Оказвайки се поле за разгръщане на „богатите инструментални възможности на клавирните виртуози в Италия, а по-късно в Германия” [11, 27],
токатата постепенно се превръща в една „комбинация от учен контрапункт
и театрална импровизационност”, [11, 27] която получава названието „стилус
фантастикус”. Терминът е въведен от Атаназиус Кирхер в труда му „Музургия
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универсалис” през 1650г. в Рим. В XVIII столетие Й. Матезон определя с него
токатите на Д. Букстехуде и Й.С.Бах.
Изучавайки творбите на Дж. Фрескобалди, Бах директно възприема
традициите на токатния жанр от епохата на ранния Италиански Барок. Но още
една нишка свързва Лайпцигския Кантор с Италианския Бах и тя преминава
през творчеството на ученика на Фрескобалди - Й. Я. Фробергер.
С изключение на две произведения с вокална религиозна музика,
творчеството на Фробергер е посветено изключително на клавишните
инструменти - орган и клавесин. В неговите токати, ричеркари, канцони и
капричии доминира влиянието на италианския му учител.
Любопитни, но и показателни за маниера на изпълнение, са някои от
названията , които Фробергер дава на произведенията си:
„Жалба, създадена в Лондон, за да премине меланхолията, в която се
свири бавно и с “discretion”. (скромно, потайно, по желание, произволно).
„Ридание над това, което желаех някога и се свири сdiscretion”.
[10, 496]
Токатите на Фробергер са по-малко варирани от тези на Римския майстор,
по-добре организирани, разделени на големи секции с контрастен характер.
След начало като увертюра или импровизационен прелюд, те продължават
с фугиран дял с едновременно изложение на две теми.
Понякога вторият фугиран дял представлява вариация на първия.
(Фуги с едновременно изложение на двете теми и Фуга-вариация ще открием
и в клавирните токати на Бах.)
Клавирното писмо на Фробергер се отличава с брилянтна виртуозност.
„Фробергер избира за своите токати искрящия блясък на концертния стил
- пише Ройзман - те задълго остават образец за следващите композитори”.
[5, 139]
Еволюцията на немската токата е оформена и от влиянието на
Нидерландската полифонична школа в творчеството на немските ученици
на Я. П. Свелинк - С. Шайдт и Х. Шайдеман .Токатите на непосредствените
предшественици на Бах, представители на северо-германската органна школа
Я. А. Райнкен и Д. Букстехуде, свидетелствуват за развитието на една форма,
богата с фугирани дялове и свободни, почти импровизационни секции.
Букстехуде “е най-големият органист между Шайдт и Бах – пише А.
Швайцер – и може да се смята за истинския създател на германската органна
токата”. [3, 46]
С имената на Райнкен и Букстехуде е свързано пътуването на Бах на север:
в Хамбург - при Райнкен и пешком в Любек - при Букстехуде. Това са пътувания
към майсторството, към голямата музика, родена в една школа, известна с вкуса
към величествена музикална „архитектура”, с богатство и свобода на фантазията,
които отговарят на звуковите ресурси на големите органи.
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Много от прелюдиите и фугите на Букстехуде са наречени така по-късно,
самият автор ги назовава токати. В тяхната свободна отворена форма, в която
по правило фугите са две, могат да се открият освен импровизационни, фугирани, речитативни дялове и жанрови епизоди - напр. танцувални. (според
Н. Кръстева)
Някои от токатите на Букстехуде представляват смесица между токата
и канцона, в други фугираните раздели се „разслояват от импровизационни
епизоди. Среща се басо остинато като раздел на формата” [10, 65]
Токатите на Букстехуде могат да бъдат изпълнявани и на орган и на
клавесин. В тях се откриват „изключителна смелост на хармонията, стремителни
педални сола; ... дантелата на мелодическата фигурация изтъква в композитора
един музикант, надарен с богата сила на въображението”. [5,139]
Те са и писменото свидетелство за изпълнителското изкуство на органиста
Букстехуде, отличаващо се с покоряваща сила на емоционално въздействие,
родена от риторическата стихия, присъща на органа - най-големият ритор.
Но, ораторската стихия с най-голяма пълнота и яркост се проявява в
родените от импровизационната практика на органното изкуство - токати,
прелюдии, фантазии. И може би, затова токатата достига своя апогей в творчеството на ненадминатия майстор на музикалната риторика Й. С. Бах.
В творчеството на Й. С. Бах се набелязва и новата тенденция в развитието
на токатния жанр. Някои отбелязват, че токатата във фа мажор за орган,
композирана отделно от фугата, е първообраз на токатите от XIX и ХХв.,
синоним на произведение с характер на концертен етюд.
А. Д. Алексеев приема, че една от първите токати от новия тип, основана
на непрекъснато моторно движение е блестящата концертна пиеса „Моменто
капричиозо” от К. М. фон Вебер. Но, още в ХVІІІв. се появяват първите
скромни предвестници на новата токата като токатите на някои италиански
и испански автори.
В XIX и ХХв развитието на токатния жанр ражда такива шедьоври като
токатите на Шуман, Дебюси, Равел, Прокофиев. Не можем да не отбележим
поне три от токатите в българската клавирна култура – на Димитър Ненов,
на В.Стоянов от сюитата „Прелюд, сарабанда и токата” и токатата от оп. 36
“Епизоди”на Панчо Владигеров, в която има моменти, подсказващи едно
влияние на старинната токата в съвременния жанр. (Встъпителните акорди
и финалът). Тя всъщност отразява една нова тенденция, която се открива в
музиката на ХХвек - едно връщане към старинната структура на токатата,
каквато се открива в творбата на Гофредо Петраси, написана през 1953 г.
Още по-назад, към корените на токатата ни отвеждат токатите за
различни инструментални състави от втората половина на ХХв. Такива са
произведенията на българските композитори създали токати за различни
инструментални състави: Тр. Силяновски - Прелюд, ария и токата за симфоничен оркестър; Б. Абрашев - Токата за два фагота и контрафагот;
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Кр. Тасков - Импровизация и токата за оркестър (посветена на П. Владигеров);
Р. Байрактаров - Токата импровизация и финал за пиано и ударни и др.
„В историята на световната музикална култура - отбелязва В. Клин
- има жанрове, на които еволюцията на творчеството и изпълнителството
е осигурила удивително дълъг и ярък живот” [4, 6] Към тях с пълно право
можем да отнесем и инструменталната токата, в чиято история „се извисява
главното творение на Баховата Ваймарска клавирна музика - седемте токати
за клавир”. [12, 99]
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Клавирната педагогика и проблемното обучение
Гл.ас. Валентина Гюлева

Ролята и значението на проблема и проблемната ситуация за възпитанието
на самостоятелност и активност на мисленето, за развитието на сръчности и
умения, за пробуждането на творческото начало в подрастващото поколение
е известна от древни времена.
Внимателното изследване на опита на изтъкнатите представители на
педагогическото изкуство, показва, че проблемното изложение на материала,
използването на проблемната задача участва в комплекса от педагогически
похвати, чрез които те осъществяват процеса на обучение и възпитание.
Според Винценти Окон ролята на проблема и проблемната ситуация
става предмет на интензивни изследвания в края на 50-те години на ХХ
век. Следващите две десетилетия дават богати резултати в тази област на
педагогическата наука, изразяваща се във формирането на основополагащите
принципи на проблемния метод.
Характерна особеност на съвременната педагогика се явява фактът, че
развитието на творчески способности, възпитанието на творчески личности
се приема като специална практическа задача. В този смисъл е възможно
взаимното обогатяване на общата педагогика и художествените методики,
и в частност клавирната.
Според някои автори на проблемното обучение се възлагат важни
функции при постигането на основната цел на съвременното Висше училище
– преминаването от изучаване на отделни дисциплини към подготовка за
творческа професионална дейност. Изграждането на система от навици за
самостоятелна учебна работа, развитието на критично творческо мислене е
в основата на тази подготовка.
Погледнато от този ъгъл обучението по пиано по своята природа
кореспондира с посочените тенденции на съвременното висше образование.
Спецификата на индивидуалното занимание създава най-благоприятни
условия за активното участие на педагога в изграждане на личен почерк в
самостоятелната работа на всеки студент, в разкриване на неговата творческа
индивидуалност.
Особено значимо въздействие върху студентите и тяхното отношение
към учебния процес и неговото съдържание се осигурява, според някои автори,
от следните характерни особености на обучението във Висшите училища:
- проблемен, развиващ характер на обучението;
- последователен преход от учебни към реални творчески задачи;
- значителен превес на самостоятелната работа;
- максимално развитие на активността в работата;
- индивидуален педагогически подход.
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И само определението „проблемен” е нещо „ново” и „чуждо” за клавирната
педагогика.
Проблемното обучение се разглежда в литературата и като съвкупност
от методи и като способ, използван във функционирането на други съвременни методи и подходи към образователния процес: системен и комплексен,
интердисциплинарен, евристичен, творческо-изследователски и т.н.
В областта на музикалното образование се подчертава ролята на интердисциплинарния подход за преодоляване на противоречието, създавано от
изолираността на теоретичните курсове и цялостното художествено педагогическо въздействие на музикално-практическите дисциплини – дирижиране,
музикален инструмент, камерна музика и т.н.
Възниква парадоксална ситуация: едни обучават на съставните части,
а други от тази мозайка събират цялото, при което бъдещите музиканти-изпълнители са затруднени в използването на теоретико-историческите знания
в своята непосредствена практика.
Независимо дали ще се третира като подход или като метод, проблемното
обучение е способ за активизация на познавателната и мисловна дейност, за
развитие на творческо мислене. В този контекст проблем е всяка теоретична
или практическа трудност, чието решение изисква личната проучвателна
работа на студента.
Проблемът се съдържа в проблемната ситуация, характеризираща се
с наличие на противоречия, които студентът трябва да разреши. Именно те
повишават или предизвикват интерес и подбуждат към самостоятелно търсене
на решения.
Препоръчваното от клавирната методика изучаване на произведения,
които са малко над нивото на възможностите (за дадения момент) на студента,
създава точно този тип противоречие и активното търсене на решение на
инструменталните и художествени проблеми води развитието му напред.
Според една от класификациите, съществуват четири типа проблемни
ситуации:
Ситуации, свързани с “белите полета на науката”;
Това, в областта на клавирната педагогика, могат да бъдат всички нови
творби, за чието изпълнение няма установени традиции, както и тези, които
са дотолкова отдалечени исторически или географски, че познанията за стила
и маниера за изпълнение да са много оскъдни.
Такъв тип творчески задачи формират, според П. Смит, способност за
самостоятелно решение на проблемите, независимо от мнението и позицията
на преподавателя.
Ситуации, свойствени на явленията от действителността;
Именно противоречията, вътрешно присъщи на една музикална
творба, като тези между цялото и частите, мелодията и съпровода, гъвкавия,
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пластичен поток на музикалната мисъл и схематичността на графичното й
изображение, възможностите на инструмента и художествената идея на автора,
са в основата на раждането на толкова различни изпълнителски трактовки
на едно произведение.
Ситуации с методически характер;
Те са присъщи на самия процес на познание като противоречия между
нивото на овладените вече знания и новите, които трябва да се усвояват.
Преведено на езика на пианиста това е противоречието между художествен
опит и изпълнителски средства, усвоени от студента и необятното богатство на
клавирната литература заедно с безкрайните възможности за усъвършенстване
на изпълнителското майсторство.
Този тип противоречия са променливи в зависимост от развитието
на възможностите на студента и промяната на изискванията на педагога по
време на работата над една клавирна творба, (както сочи Н. Перелман), се
дължи именно на това развитие.
Ситуации, основани на използване на професионални задачи.
В обучението на пианиста-изпълнител е почти невъзможно да се отделят учебни от професионални задачи – всеки елемент на “учебната” работа
се вгражда във формирането на музиканта. Условно биха могли да бъдат
посочени, необходимите за педагогическата им дейност умения за свирене от
пръв поглед, за клавирен съпровод, за словесно изразяване на емоционални
и образни асоциации, предизвиквани от музикалната творба и т.н.
Според друга класификация на проблемните ситуации има:
Ситуации на анализ – при които новите факти и установените теории
влизат в конфликт. Новаторски произведения, нетрадиционни интерпретации
и редакции, противоречащи на установените канони и традиции, и т.н. водят
до създаването на такъв тип ситуации.
С тях се родее и промяната на изискванията на педагога в процеса на
овладяване на изучаваната творба. Умението на преподавателя да насочва в
ново русло търсенията на студента, в зависимост от постигнатите резултати
е, от своя страна, белег на високо педагогическо майсторство, на творчески
подход към процеса на усвояване на художествената творба и изпълнителски
умения.
Ситуация на сравнение – при наличие на скрити различия между
сходни явления или сходство между различни. Самият принцип на изграждане на музикалната творба, основан на сходството, подобието и контраста,
предполага наличието на подобни проблеми. Сравняването на изучаваното
произведение с други, съпоставянето на музикални явления с подобни от
другите изкуства е едно от най-действените средства при изграждането на
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идеята за художествения образ – централният проблем в изпълнителското
изкуство.
Творчески ситуации – използват се известни и усвоени вече методи
и подходи за решаване на нови задачи. В работата на изпълнителя, в това
число и на студента, използването и търсенето на нови средства за решаване
на художествената задача представлява не механично пренасяне, а творческо
преосмисляне на усвоените знания и умения в новата художествена ситуация.
Ситуации на развитие – определящи се като сложни или верижни
проблеми, като решаването на всеки частичен проблем е път към общото
глобално решение на задачата и предполага пренос на знания, използване на
междупредметни връзки и води до интегриране на знанията.
Според Л. Шайпър, това означава да се съотнесат и свържат новите
знания и умения с получените по-рано, да се прилагат в различни ситуации, да
се използват за усвояване на нови понятия, за тълкуване на нови явления.
Самият процес на музициране е интерпретираща дейност, в която
практически се интегрират разнообразни знания, умения и навици, включително и придобитите в заниманията по други музикални дисциплини.
Плодотворната работа по всички изпълнителски дисциплини се основава
и върху единството в развитието на емоционално-образното и понятийно
начало.
Н. П. Тольстых подчертава ролята на изпълнителските дисциплини,
като посочва, че стремежът към комплексна организация вътре в самите тях,
създава интегриращата им функция в цялата система от учебни дисциплини.
Тук ще отбележим и комплексното усвояване на изпълнителските навици,
паралелно с развитието на слуха, музикалната памет, формирането на музикално образно мислене и т.н.
Проблемна задача с недостиг на данни е работата над всяко музикално
произведение, в което авторските указания за интерпретация липват или са
оскъдни. Дм. Благой посочва, че такива липсващи насоки, отнасящи се и до
динамиката, и до агогиката, и до характера на съчинението, се откриват при
анализа на предходните или следващите указания, при което участват опитът,
логическото мислене, художествената интуиция на студента. Това от своя
страна стимулира развитието на творческата интуиция на изпълнителя.
Според К. Купър, основната цел на способа “мозъчна атака”, при който
се описва проблемната ситуация и се помолват студентите да обмислят всички
пътища за нейното решение, е да бъдат научени да намират алтернативни
решения на задачите. Класическа е ситуацията, в която Антон Рубинщайн
отговаря на въпроса на Й. Хофман как да изсвири даден пасаж: “Свири, ако
искаш с носа”.
Не по-малко познат на клавирните педагози и способът “от грешките
се учим”. Гр. Коган твърди, че грешката е полезна защото се търсят нейните
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причини и средствата за преодоляването й, като при това у студентите се
развива осъзнато отношение към използването на едни или други действия
в различните ситуации.
В активен творчески процес се включват студентите и при занятия,
построени на принципа: “А какво би се случило, ако ....?
Е. Меск сочи, че този въпрос дава възможност да се създаде проблемна
ситуация, когато е необходимо, по отношение на всички страни на музикалната
творба и нейната интерпретация, както и да се формира педагогически поглед
върху нея.
Методическата литература препоръчва предварителна подготовка на
проблемното занятие, но в хода на уроците по пиано спонтанно възникват
проблемни ситуации. Понякога е полезно тяхното отлагане за друго занятие,
като това дава възможност на студента да помисли на спокойствие, да използва
литература и, не рядко, да се даде време за подсъзнателно, интуитивно откритие,
което след това може да бъде осмислено логически.
Според общата педагогика в едно занятие би могло да се създадат от
една до три проблемни ситуации, като чрезмерното увлечение в тази насока
би разрушило, особено в урока по пиано, спонтанния непринуден характер на
творческото общуване между студент и педагог. И въпреки, че в изкуството
няма маловажни неща, проблемните задачи се поставят за осмисляне и
решаване на възлови моменти в работата над музикалното произведение.
В реалните учебни ситуации рядко се използва в чист вид, който и да
е метод. В творческия акт, какъвто е урокът по пиано, всяко преднамерено и
догматично следване на даден метод или принцип е невъзможно и недопустимо.
Талантливият преподавател спонтанно и интуитивно открива най-доброто
взаимодействие със студента.
И би било грешка да се мисли, че е възможно автоматичното пренасяне
на общонаучни методи и подходи в толкова деликатен творчески процес като
урока по пиано. В тази сфера, в която взаимодействат теорията и практиката,
обективното и субективното, се изисква особена гъвкавост и респект към
индивидуалната, художествена, творческа работа и на студента и на преподавателя, осъществявана по време на учебния процес.
И все пак, познанието за търсенията в педагогическата наука е нов поглед
към богатото наследство на клавирната педагогика, към нейните изключителни
достижения, които изпреварват във времето много от откритията на съвременната педагогическа мисъл. А този поглед е и повод за ползотворен анализ
на собствения опит на всеки клавирен педагог, на рационално осмисляне на
личните му открития в безкрайното поле на клавирната педагогика.

•
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Песните на Ф. Лист – нов подход към музикалния колорит
гл. ас. Зорница Петрова

Още в ранните си композиционни опити Лист ревностно търси собствен стил в звуковия колорит. Творческата му интуиция дори в младежкия
период подсказва необходимостта от преосмисляне на класико-романтичните
традиции именно по посока на хармонията и нейните необятни цветови
заложби. “Аз придавам на моите хармонии огромно значение и се отнасям към
тях с особена сериозност” – споделя самият композитор. Чрез разширяване
възможностите на акордовия “многоцвет”, Лист постига неимоверното обогатяване на традиционната хармонична система – явление, което Милщайн не
случайно определя с понятието “колористично разкрепостяване”. Всъщност
взаимстван от теорията на живописта, терминът се свързва с цветовата
реформа на великия Дьолакруа и и в най-пълна степен изразява смисъла
на новия листов подход към хармоничните съчетания. Родството между
художествените мирогледи на двамата творци от епохата на Романтизма
– художника Дьолакруа и композитора Лист е видимо и дълбоко органично.
“И двамата – според Милщайн – са живописци в пълния смисъл на думата,
и двамата утвърждават многоцветното романтично изкуство. Дьолакруа
осъществява колористичното “разкрепостяване” на живописта, извежда
цвета от неговото подчинено положение и с учението си за контрастите,
полутоновете и рефлексите предусеща цветовите открития на Моне, Мане,
Ренуар и др. Лист, опирайки се на опита на ранните романтици, в частност
на Шуберт, придвижва далеч напред цветовата трактовка на хармоничните
комплекси и открива в това направление неизвестни до тогава възможности.
Даже такива принципни новатори в областта на хармонията като Вагнер и
Дебюси следват пътя, проправен от Лист”.
Казаното до тук в пълна степен засяга листовия подход и по отношение на
вокално-клавирния колорит в песенните опуси. Да се говори за основополагащо
новаторство в областта на тяхната хармония би било твърде претенциозно.
Лист не се стреми към съставянето на нови хармонични комплекси, не прибавя
нови акордови ресурси. Цветовото разкрепостяване композиторът постига
чрез усложняване на установените хармонични елементи и чрез тяхното
съчетаване в непознати до момента комбинации. С други думи обогатяването
на листовия песенен колорит се базира не толкова на акордовите средства,
колкото на тяхната по същество нова употреба.
Композиторът се стреми преди всичко към усилване на колористичния
ефект, с ясната цел да изрази героико-патетичната природа на звука. Ето защо
хармонията в песните се характеризира с подчертана експресия в резултат от
все по-засилващата се алтерованост на акордите. Интензивните алтерации
  Мильштейн Я. Ф. Лист, Госуд. музыкальное издательство, Москва, 1956, т.І, стр.510
  Пак там, стр.261-262
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изострят ладо-хармоничните връзки и в същото време продсилват техния
колорит. (Пр.№1 Сонети по Петрарка №№104, 123)

Пример №1, стр. 1
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Пример №1, стр. 2

Цветовият ефект в тези откъси се свежда до алтерациите. Хроматизмите
привнасят други нюанси, разграждат основните звукови комплекси и спомагат
за преливане към нови.
Характерен белег на листовата хармония, широко приложен в клавирната
партия на много от песните е богатото разпространение на септ и нонакорди.
Преди всичко трябва да се отбележи различния смисъл, който композиторът
им придава. Свързани с техниката на интензивна алтерованост, те често
встъпват със значение на разрешения, наподобявайки функциите на консонантни тризвучия. Твърде различни, обаче, по природа септ и нонакордите не
премахват напрежението, а като че ли го размиват и пренасочват в нов нюанс.
Така хармоничните комплекси въздействат като форма на неустойчивост и
незавършеност. (Пр.№2, “Къде е той?”, “Искам да си тръгна”)
В клавирното встъпление на “Къде е той?” обръщенията на D7 действат
като разрешения след поредица алтеровани акорди, при което не само не
успокояват напрежението, но го пренасочват във възходяща посока. Така
още от първия такт на инструменталната партия изплува “лайтмотивът” на
въпроса, чийто неспокоен дух на съмнение обгръща цялата творба.
С подобен колорит се откроява “Искам да си тръгна” – романс, който сам
творецът нарича “Моето юношеско завещание”. Такт 125 е ярка хармонична
находка на Лист, чийто технически свойства с право нареждат този малко
известен Lied-образец сред предшествениците на “тристановата хармония”.
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Пример №2

Употребата на подобен род разрешения в песните на Лист се свързва със
забавянето или избягването на Т като момент на окончателно разрешение. По
този начин композиторът максимално ограничава действието на устойчивите
тонически акорди, като за сметка на това разширява периметъра на S и D
групи акорди. Така като измества момента на разрешението Лист постига
ефекта на копнеж и трепетно очакване.
Дори в началните тактове на много от песните, композиторът избягва
действието на Тоническите акорди. Тези миниатюри започват с различни
неустойчиви последования, а Т се измества далеч; понякога в самия край
на песента (Напр. “Как чудно пее чучулигата”). Често завършвайки песента,
Лист прилага Тоническия акорд в неговите обръщения – секстакорди и квартсекстакорди. (“Теменужка”, “Бъди безмълвен”, “Камбаните на Марманг”, “Тоз,
които хляб със сълзи не е вкусил”). Още по-разпространена е употребата
на завършващия Тонически акорд в терцово или квинтово мелодическо
положение (“Ти, който си от небесата”, “Радост и мъка” – 1-ва и 2-ра версия,
“Лорелай” и мн.др.)
От всичко, казано до тук се налага следния извод: В песенната хармония
на Лист неустойчивостта доминира над устойчивостта. Композиторът придава
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на устойчивите елементи относителен характер, превръща ги в силно зависими
от неустойчивите. По този начин, чрез акордовия колорит постига огромния
диапазон на лиричното чувство, бликащо от неговите песни – от трепетния
копнеж, през изтънчената чувственост до ярко-патетичния изблик.
По силата на изключителната си интуиция, още в ранните си клавирни
творби, Лист прозира смисъла на един от основните си художествени принципи – необходимостта от ярки контрасти. Произведения като “Поетични и
религиозни хармонии”, “Видения”, “Романтична фантазия върху 2 швейцарски
теми” независимо от естестическата си неоформеност дават основания да
търсим практическото осъществяване на листовите контрасти най-вече по
посока на изострените хармонични съчетания. С времето композиторът
развива стройна теория за принципа на контраста, която пряко се свързва с
разширеното поле на акордовите съотношения и художествените възможности
на интензивната алтерованост.
Що се отнася до соловите песни на Лист – те са истинско въплъщение
на ярките противоречия, родени от същността на страстната човешка
природа. В тях композиторът смело въвежда остри акордови съчетания,
най-резки дисонанси. Нещо повече – в лиричните си миниатюри Лист постига
драматичното противоречие на хармониите и едновременно с това тяхното
естествено обединение, изглаждането на острия конфликт между тях. Наглед
противоречив, този подход е изключително правдив и логичен. Може да се
добави – той е и напълно разбираем, ако корените му се потърсят в законите
на живописта. До революционната идея за сходство между двете изкуства по
отношение на колорита достига не друг, а художникът Дьолакруа. В разговор
с Шопен, той споделя мисли за художествената близост между звуковите
хармонии и модулациите в музиката и цветовите хармонии и рефлексиите
в живописта: “…хармонията в музиката не се състои само в акордите, но
и в техните съотношения, в тяхната логична последователност, в техните
връзки, в това, което може да се нарече техни слухови отражения, рефлекси.
Ако положим синя възглавница на червен ковьор – там където се докосват
двата цвята, те взаимно си въздействат. Червеното става украсено в синьо,
синьото – в червено, а по средата се получава лилаво. Ти можеш да действаш
в картината с най-мощни тонове, възстанови рефлекса, който ги свързва и
ти никога няма да си крещящ. Нима природата е умерена в тоновете? Нима
не е наситена с диви противоречия, които в нищо не унищожават нейната
хармония?”.
Безспорно тези думи хвърлят светлина върху композиционните прийоми
на Лист, водещи към гъвкави ладови връзки, към плавни модулации. Творецът
придава на акордите тонална многозначност, своеобразно функционално
многоцветие, което води съответно до пъстро разнообразие от разрешения,
до причудливи превъплъщения. Изобилие от енхармонични замяни, преходи
  Sand G., Impression et souvenirs, Рaris, 1873, p. 81-82
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от прости към алтеровани акорди, преходи от алтеровани към алтеровани
акорди, замени на диезни тоналности с бемолни и обратно, съпоставки на едноименни мажорни и минорни тоналности – това са основните композиционни
средства, чрез които Лист изгражда великолепния блясък на контрастите в
своите песни. Той разтваря рамките на отделната ладо-тоналност, включвайки в нея широк спектър от тонално чужди елементи. Те разкрепостяват
традиционното чувство за ладова подчиненост на Т, култивират способността
на съзнанието да възприеме една много по-обогатена хармонична палитра.
(Пр. №3 “Камбаните на Марлинг”)
В зависимост от положението си в различни последования, акордите в
тази великолепна песен изменят своя постоянен цвят и отношение към тоналността. Както багрите в картините на Дьолакруа, те придобиват разширена
функционалност, следователно и разширено цветово значение. Сам Лист
обяснява явлението по следния начин: “Всеки елемент се докосва до други и

Пример №3
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придобива нови свойства. Загубвайки първоначалните и изпитвайки различно
спрямо предишното въздействие от страна на изменилото се обкръжение,
той приема нова форма”.
Често в стремежа си да изгради звукови комплекси със засилено напрежение и ярка патетика, композиторът им придава “пренаситено” колористично
значение, което започва да действа в обратна посока. Налице е художествено
противоречие – един от феномените на “късния” Лист: сгъстеният колорит,
като че ли разлага мотивите, които го пораждат. Напластените дисонанси в
песните загубват смисъла си на изострено-напрегнати хармонии и придобиват
чисто цветови функции. По този начин дисонантните поредици престават
да са израз на динамика и се превръщат в статика, на крачка, от която е
само хармонията на импресионизма. Подобна трактовка придобиват септ
и нонакордите и в късните клавирни опуси. (“Фонтаните на вила д’Есте”,
“Траурна гондола”, “Сиви облаци”). Примерите от песенното творчество са
многобройни. (Над всичко е покой”, “По Рейн”, “Сбогувам се”)
Средство с аналогичен двойствен характер в песните на Лист са оргелпунктите. При тях натрупването на изострени хармонии води в едни случаи до
нарастването на звуково напрежение (“Над всичко е покой”, “Алпийски ловец”,
“Парлата”, “Шумят ветрове”). В други - до неговото отслабване, завоалиране.
(Жана д’Арк на кладата”, “Силата на музиката”, “Веднаж”, “Замлъква шумът
на деня”).
Подобна е ролята и на трилериите, тремолото, проходящите и задържани
тонове. Освен като средство за увеличаване на хармоничното напрежение,
Лист ги използва и с цел за “разлагане”, “потъване” на звуковата материя.
“В хармониите на Лист – според великолепния анализ на Милщайн
– като че ли лице в лице се сблъскват противоположни сили. От една страна
– тенденция към увеличаване на напрежението, към органически акордови
комплекси, построени на основата на логически тонални закони, стремеж
да се съхрани чувството за тонално единство, да се подчертаят тоналните
функции на всеки акорд. И друга – тенденция към умишлено напрежение,
към многоцветни звукови образувания, разрушаващи основните функционални връзки, към преодоляване чувството за тонално единство. В различни
периоди от живота на Лист тържествуват различни тенденции: първата – в
годините на младостта, втората – в старостта. Но борбата между тях никога
не прекъсва”.
Тази двойственост на листовия хармоничен език е може би най-съществената прилика с цветовите хармонии на художника Дьолакруа. Живопистът,
от своя страна, използва два типа цветове – едните са материални смеси от
палитрата, а другите въздействат като смеси по оптичен принцип. Първите
се родеят с тонално-споените акордови структури на Лист, а вторите с тези,
образувани чрез свободно комбиниране.
  Liszt F. Gesammelte Schriften, Bd IV, Leipzig, 1881, s.35
  Мильштейн – І том, стр. 268.
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Пример №4

Трябва да се отбележи, че композиторът непрестанно търси нови и нови
възможности да се отдалечи от традиционните хармонични закономерности.
Много често за целта използва различни пентатонични редици, чрез които
постига и самобитно фолклорно звучене. Използва и т. нар. “унгарска гама”, (с
ІV повишена степен), която дава възможност за отклонение от терцовия строеж
на акорда и разрушаване на тоналността. (Пр.№4 “Тримата циганина”)
Тук е моментът да се подчертае – търсената от Лист разкрепостена
трактовка на акордите (за разлика от импресионизма) не е самоцел. Всеки нюанс
е мотивиран от особеностите на поетичния текст, всеки хармоничен ефект
произтича от конкретно съдържание. Хармонията в песните е своеобразен
материализиран израз на богат свят от лирични преживявания. С ясното
съзнание за основополагащата художествена функция на музикалния колорит,
Лист го насища със съдържателни послания, дълбока и искрена духовност.
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Творби от В. А. Моцарт при обучението по
пиано и задължително пиано
гл. ас. д-р Красимира Филева

Интерпретацията на творби от Моцарт е колкото вълнуваща, кореспондираща с висшите сфери на човешката чувствителност и въображение,
толкова и сложна и трудоемка задача. За да изпълнява произведения за пиано
на бележития класик, е необходимо инструменталистът да е усвоил множество
умения. В този смисъл трябва да уточня, че в настоящата разработка ще се
коментира изучаването на клавирни опуси на Моцарт от студенти-пианисти,
както и от по-напреднали в усвояването на клавирно-изпълнителски навици
изучаващи задължително пиано, за които овладяването на Моцартови творби
не е непосилно.
Една от особеностите, с които Моцартовите мелодии затрудняват
изпълнителя, е тяхното разнообразие. Мелодическата крива обикновено е
начупена, с чести скокове, като тази на темата от ІІ част на Соната № 17 F dur,
с преобладаващо голям диапазон както в началната тема на І част на Соната
№ 18 B dur (сравнително по-рядко диапазонът на тема е по-малък от октава), в
немалко случаи – ритмически разнообразни, понякога съдържащи алтерации,
или предполагащи сложни хармонични ходове в акомпаниращите гласове.
Цялото това разнообразие и изменчивост изисква и внимателен подход към
използваните щрихи, които се налага да се променят съответстващо, за да
отразят обаятелната капризност на мелодическата линия. Във втората част на
Соната № 10 С dur – Andante cantabile, чийто ритъм напомня този на полонеза
(пример № 1), трите въвеждащи осмини предполагат меко и напевно nonlegato.
Следващият тон – с2 в силен метричен момент, е удачно да бъде грациозно
акцентиран, за да се подчертае танцувалният характер, а орнаментът в кратки
нотни стойности трябва да бъде изпълнен в леко и ефирно quasi legato, тъй като
по-плътно свързване на толкова кратки тонове създава ефект на наслагване,
впечатлението от което е за рязко усилване на звучността при орнамента.
Напевно legato е подходящо за следващия мотив, в който красиво се съпоставят
възходяща терца и низходяща секста. Силният метричен момент от т. 2 може
отново да се подчертае с лек и елегантен акцент, тъй като той е по-тежкият
от свързаните в legato двойка тонове. За низходящото гамовидно движение
от т. 6 е удачно кратко, звънливо staccato.
Толкова чести и значителни промени в щриха изискват голяма прецизност и дисциплина на движенията на инструменталиста, което означава,
че той трябва сигурно и точно да владее навици за изпълнение на различни
видове клавирни щрихи, към които да добави и новите умения за бързата им
и своевременна промяна.

53

гл. ас. д-р Красимира Филева

Пример № 1 Соната N 10 С dur – ІІ част, Andante cantabile

За да бъде един пианист успешен Моцартов изпълнител, той трябва да
владее и плавните динамически преходи, и „стъпаловидните” градирания, и
резките контрасти. Ярки контрасти в динамиката, съчетани с щрихови отлики,
са предписани в І тема от І част на Соната № 14b c moll (пример № 2). Постигането
на тези резки и неколкократно появяващи се различия изисква усвояване на
умението да се „превключва” използването на силата на различните групи
мускули на ръцете. В конкретния пример е необходимо бързо да се премине
от участието на тежестта на цялата ръка при изпълнението на плътния, но не
рязък първи тон към бързото взимане и енергичното отделяне на следващите
тонове в staccato, при което е подходящо да се използва тежестта от лакътя.
Следващата промяна е за прозвучаването на шестнадесетините и орнамента в
тихо и подвижно quasi legato, при което се разчита само на тежестта на пръстите.
Ново пренастройване е нужно при обединяване в legato на следващата двойка
тонове, където изпълнението на по-тежкия първи тон (g2) е подпомогнато от
отпускане на китката.

Пример N 2 Соната № 14b c moll – І тема от І част
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Това прецизно владеене на двигателния апарат, което по необходимост се усвоява с инструменталното овладяване на сонатата, може да бъде
използвано впоследствие при изучаване на произведения от други автори,
но по-трудно може да бъде придобито, със значително по-голямо количество
натрупан репертоар, ако за постигането му се разчита на произведения на
други композитори.
Пределно прозрачната фактура на голяма част от Моцартовите клавирни
творби би загубила своето крехко и деликатно звучене, ако се прилага плътен
и обилен педал. В този смисъл, особено някои от по-ранните опуси могат да
бъдат надеждна школа за постигане на усет за премерено използване на педал,
при което да се открои релефът на мелодията например като се педализират
някои моменти, в които се променя посоката на движение в мелодичната линия,
„ударенията” в мотивите и фразите, а също и логиката на микротоналния
план, като се подчертаят басовете – опорите, но при умерени и бързи темпа
и акомпанимент раздвижен в много кратки нотни стойности се потърси
ограничаване в прилагането на свързващ педал. Например в клавирната
партия от І тема на І част на Концерт за пиано и оркестър A dur (К 414 – пример
№ 3) в началните фрази е сполучливо решение педализирането на силния и
относително силен метричен момент, където в ниския глас се намират басовете
от раздвижените акорди и отнемане на педала при второ и четвърто време. В
същото време в сопрановата мелодия засегнати от педализирането ще бъдат
тоновете а1 и h1, при които започва нова фраза, а при h1 се променя и посоката
на движение в мелодията. Под действието на педала попадат и тоновете е2,
където се намират логическите ударения на фразите, същите тонове са и
начало на промени в ритъма. За да не се наруши впечатлението за цялост на
двете възходящи движения по акордови тонове в началото на всяка фраза,
както и на низходящото гамовидно последование от т. 2, а също и за да не се
прекъсне затихването в края на втората фраза, при третото време и в четирите
такта е подходящо да се използва полупедал. Още по-внимателно трябва да
се подходи към прилагането на педал в сходен момент от репризата, където
малките секунди при триолите в сопрана, задържани с педал биха създали
недопустимо дисонантно звучене. Този грижлив подход в използването на
педала не само допринася за придобиване на по-голяма пластичност на релефа
на мелодията и изтъкване на басовете, но и за подобряване на слуховодвигателния контрол, който за постигане на подобно нюансиране трябва да бъде
особено прецизен. При представянето на конкретното решение по този начин,
с тези пояснения пред учащите, те ще имат и знанията, необходими за да могат
да съобразяват условията за използване на определен тип педализация при
изпълнение на клавирни пиеси. Това е особено важно, тъй като по-голямата
част от „непианистите”, а дори и някои изучаващи пиано като специален
предмет, които не са запознати с тънкостите в прилагането на педала, много
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често и не са наясно с конкретните причини за предпочитание към един или
друг тип педализация.

Пример № 3 – клавирната партия от І тема на І част на Концерт за пиано и оркестър A dur (К 414, т. 1 – 9)

Различни задачи има прилагането на педал и съответно различен тип
умения може да усвои учащият инструменталист, подготвяйки Adagio (KV
540 – пример № 4). В сравнение с пиеси в по-бързо темпо, при които мелодията се мисли „в по-едри линии” – детайлизирането й би довело до излишна
тромавост на изказа и задържане на устрема на движението, в кантилена в
бавно темпо не само е възможно, но е и необходимо да се отсени всяка отделна
интонация в мелодията, да се изживее експресията на всяка алтерация, на
всеки чужд тон в хармонията, да се добави индивидуалнят оттенък на всеки
подглас, допринесъл за общия колорит на фактурата, да се предаде релефно
разнообразието на начупената мелодична линия и богатството от щрихи.
Това изисква подходът към педализирането да бъде различен. В показания
по-долу пример с по-дълбок педал трябва да се подчертаят sforzati-те върху
двойната доминанта в първия такт и при К64. Свързването на двойки тонове,
при което първият тон звучи по-тежко, а вторият – по-леко, предполагат и
уплътняване на по-силния тон чрез педал. От друга страна предписанието
за обща динамика piano в началото означава, че прилаганият педал трябва
да бъде общо по-пестелив. В такъв случай възможно решение е използването
на по-плитко притиснат педал при всяка първа от свързаните по две в legato
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тридесетивторини и отнемането му при изпълнение на втората. При това педалът
трябва да се приложи малко след взимане на тона, за да не се смеси звученето
му с това на свирените преди него тонове. Първият тон от мелодията, който
прозвучава едногласно, трябва да бъде педализиран по-плътно, в противен
случай би се загубил при изпълнението на четиригласния акорд от трето време
в sforzato. Това налага при усвояване на пиесата учащият да овладее сигурно
използването и на дълбокия педал, и на по-плиткото притискане на педала,
както и бързата им и своевременна смяна.

Пример № 4 – Adagio (KV 540)

В петата вариация от Вариации G dur (KV 180) пестеливото използване
на педала се налага по други причини. При бавното темпо (Adagio) мелодията
в сопрана в сравнително дълги нотни стойности много лесно може да бъде
„заглушена” от басовата партия в нисък регистър и тридесетивторини. При
по-продължителен и дълбок педал превес в силата на звучене отново ще
имат басовите арпежи, тъй като тоновете от нисък регистър имат по-голям
брой обертонове, които правят звука по-богат и плътен, а при положение, че
арпежовидните движения са в кратки нотни стойности, т.е. много звуци в
се изпълняват в кратко време, при продължително издържан педал тяхната
звучност ще се сумира и ще попречи на възприемането на мелодията.
Отново приложение на кратък педал, но със съвсем различно предназначение се среща в началото на І част на Соната с moll № 14b (пример №
2). Тук употребата на педала има задача да открои плътния първи тон от
стремителното възходящо движение, както и да засили щриховите контрасти,
придавайки по-голяма тежест на дългия тон и отделяйки го от следващите,
взети в staccato звуци. Кратък педал може да бъде използван за придаване на
по-голяма плътност и на свързванията при експресивните низходящи скокове
в сравнение с отделените повтарящи се следващи тонове.
Усвояването на описаните сложни умения и на съчетанието им чрез
изучаване на Моцартови клавирни творби, е постижение, но то не е самоцелно,
а има и по-дълбок смисъл. Той се проявява, от една страна, в придобиване на
навик за постоянен и прецизен слухов контрол, тъй като без непрекъснато
съотнасяне на резултати не би било възможно осъществяването на нито един
от деликатните оттенъци, неотменни при изпълнението на Моцарт. От друга
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страна значително по-добре се опознават клавирно-изпълнителските средства
изобщо. От особено значение е също и развиването на усет, обогатяването
на творческия поглед с идеи за отсеняване, за придаване на релефност на
най-малките детайли в мелодията, индивидуализиране на „персонажите”
– музикалните теми и постигане на логическата завършеност, съвършенството
на пропорциите, пресъздаване на класическата стройност на цялото.

•
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Корени на ритмическото многообразие
в сюита “Иберия” от Исаак Албенис
Гл. ас. Велислава Карагенова

В края на XIX-ти и началото на XX-ти век настъпват промени във
всички сфери на музикалната изразност. На фона на резките сътресения,
изразени най-ярко в състоянието на хармонията и намаляването на нейната
динамика за изграждане на формата, ритъмът се оказва един от факторите,
които извеждат музикалното произведение от състояние на статика. Затова
композитори като Скрябин, Барток, Прокофиев, Стравински използват неговите
мощни динамически възможности. През XX-ти век ритъмът целенасочено
встъпва в органично взаимодействие с мелодията, полифонията, хармонията,
разкривайки неподозирани досега перспективи, в резултат на които се появяват
свежи, пълнокръвни произведения. Мощен източник за обновление в тази
посока се явява фолклорът. Интересът към многообразието на жанрове и
практики, чиито корени са в многовековни, старинни традиции, е един от
пътищата за обновяване и обогатяване на музикалното изкуство.
В съответствие с казаното, мястото на Албенис на границата на двата
века е особено интересно. Испанец, прекарал по-голяма част от живота си във
Франция, романтик по натюрел, съвременник на Дебюси и импресионизма,
той се оказва във водовъртежа на събитията в зората на новото време. В отличие от “въздушната” музика на Дебюси, в която непосредственото усещане
на ритъма не играе първостепенна роля, жизненият, материално осезаем
и независим “пулс” в “Иберия”, прави музиката на Албенис пълнокръвна.
Метафоричното сравнение “въздушно- земно” в образно-естетически план
отговаря на двете основни ритмически категории времеизмерителност-акцентност (характеризиращи съответно музиката на Дебюси и Албенис). От
друга страна, нерегулярността, типична за ритъма на Албенис, е това, което
значително го отличава от установените от романтизма норми на ритмическа
регулярност. И така, сред богатството и многообразието от колоритни изразни
средства, майсторски вплетени в изграждането на една творба – символ на
испанския дух, каквато се явява “Иберия”, със своята уникалност се откроява
ритъмът!
Вниманието към ритъма се налага с голяма сила, когато става въпрос
за музика, породена от източници като танц, песен, реч. Още на това ниво се
залага противоречие от метроритмическо естество. Пеенето, несъпроводено
от танцови движения, естествено клони към нерегулярност, безакцентност.
Речта в проза, претворена в някои музикални форми, се предава с помощта
на нерегулярност - акцентна или слабо акцентна; танцът се характеризира с
ярка акцентност и преобладаваща регулярност, но с възможни остри нару  Понятията са взаимствани от Холопова, В. Вопросы ритма в творчестве композиторов
XXвека, М.М., 1971г.
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шения. Това, както и присъствието на акцента навсякъде и реализирането
му с всички пианистични средства, дава основание да твърдим, че ритъмът
в “Иберия” е предимно акцентно-нерегулярен. Акцентната нерегулярност
влиза в непрестанно противоречие със заявената от метрума регулярност. На
моменти това противоречие достига до противоборство и се оказва стимул,
който динамизира формата и я движи напред. Тази борба внася специфично
емоционално качество в музиката на Албенис - острота. Въпреки че стилът
на Албенис винаги се е характеризирал със свежи ритми, честата смяна на
размери, сложните модели на акцентуация, полиметрията в “Иберия” не
намират паралел в ранното творчество на композитора.
Ритмическото своеобразие в музиката на Албенис има своите основания
в испанския фолклор. Връзката “Албенис – Испания” е дълбока и интуитивна,
белязана от онзи творчески инстинкт към фолклорното, който през 1913г.
провокира Дебюси да напише: “…Без да съдържа точно използване на народни
теми, тази музика е написана като че ли от някой, който дълго се е опиянявал
от тях, слушайки ги, докато неусетно ги остави да преминат в музиката му,
без да може вече да се уточни къде е граничната линия”.
Самият композитор твърди: ”Аз никога не използвам “суров материал”
в неговото грубо (първично) състояние… Това, което искам да внуша, са
нашите национални ритми и да влея духа на нашите мелодии в музиката си”.
Романтичната творческа натура на композитора е докосната от “тръпчивата
красота на старите мавритански кантилени”, от южняшкия темперамент,
ладово-интонационно своеобразие и ритмическа свобода на андалуския
фолклор – cante flamenco и cante jondo. В тази връзка съвсем оправдано е и
ние да насочим поглед към Андалусия и спецификата на най-популярния
андалуски жанр – фламенко.

Пример №1:
Малагеня

Малагеня е сред жанровете на фламенко, чийто ритмически рисунък е
толкова гъвкав и разнообразен, че буквално всеки такт се гради на различна
ритмическа логика. Днес модерната малагеня е изцяло метрично освободена,
но по времето на Албенис, въпреки отбелязването на размер, в практиката са
  Дебюси, К., “Господин Крош-антидилетант”, ДИ “Музика”,С., 1988г.,с.219..
  От писмо на Албенис до Херман Клайн, цит. по Clark,W.,Portrait of a romantic.Oxford
1999,с.281-282.
  Дебюси, Господин Крош-антидилетант, с.218.
  Примерът е по И. Мартынов, “Музыка Испании”, изд. М. Сов. Композитор, 1977г., с.29.
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съществували много разновидности на този жанр. Визираната изменчивост
в ритъма на фолклорните първоизточници обяснява пластичността на
ритмическия рисунък в “Иберия”, а малагеня е сред жанровете, които се
появяват отново и отново в творчеството на композитора, стилизирани до
такава степен, че носят само бегла прилика с реалния прототип.
В сферата на музикалната теория за означаване на размера и метрума
испанските музиколози използват един термин - compas (компас). Етимологично
думата е със следните значения:
1. пергел;
2. (муз.) такт.
Във фламенко, освен с посочените значения (размер и метрум), думата
compas се свързва със специфичното ритмично изложение на фламенко –стила.
Умението да чувстват именно този ритъм е основно за изпълнителите на
фламенко. За просветения читател не е трудно да потърси паралел между
фламенко и по-късните джаз и блус стилове, за които водеща е ритмичната
”интуиция”.
Съществуват три основни способа за метрическо организиране на жанра
“фламенко”: в двувременен или в тривременен регулярни метруми (според
установените в класическата практика закономерности) или в уникалния за
него 12-ударен цикъл. Последният е същностен за жанра, той е “гръбнак” на
формата му, без него испанското фламенко не съществува. Възможният запис
на фламенко често представлява “амалгама” от 6/8+3/4 или по-рядко - обобщено
изложение в 12/8. Различните стилове във flamenco се диференцират чрез
различна акцентуация в compas, която изгражда различни типове нерегулярна
метрична логика. Това можем да онагледим чрез следните примери:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 , където оцветените в по-тъмен цвят цифри
означават ударени метрични времена. Този метроритмичен модел е характерен
за стиловете на solea, siguiriya и buleria. Специфична ритмическа разлика
между трите танца внася фактът, че всеки от тях започва от различен силен
метричен момент:
- siguiriya: 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- buleria:
Прибавянето на акомпанимент с пляскане на ръце (palmas), в ритмични
групи от по 6 времена (удара) създава двойна полиметрия и така наречените
“кръстосани акценти”.
Разглеждайки встъплението на “Алмерия” – “една от най-арабските
пиеси” в цикъла според Маст, първото, което прави впечатление, е смяната на
размерите 3/4 и 6/8 в лява ръка при неизменна пулсация на 6/8 в дясна. По-важни
в духа на това изследване обаче са динамичните акценти, поставени на второ
и трето време в тривременния размер. Установената 12-импулсна структура
  Испанско-български речник, ИК “Колибри”, С.1998г.
  Праут, Э., Музыкальная форма”, цит. по Холопова, В.,Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века, М., “Музика”,1971г..
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- два удара в двувременен размер, два удара в тривременен, последвани от
един в двувременен размер – по думите на У. Кларк напомня за описания
по-горе compas на siguiriya:
Пример №2:
”Алмерия”, т.т. 1-5.

siguiriya:
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Almeria:
“Албайсин” е другата пиеса, в която силно се усеща влиянието на 12ударния compas. Някои изследователи съзират в токатното изложение яркия
ритъм на buleria. Това е танц в оживено темпо и compas от 12-тия удар (вж.
по-горе). Логиката му се усеща, считано от второ време на такта. Албенис
постига акцента само чрез съпоставяне на различни тонови трайности. В
тривременния метрум ясно се очертава мотив с двувременна пулсация (получената хемиола е характерна за buleria). Моделът се повтаря отново от второ
време на 9-ти такт. Кларк тълкува отслабеното по този начин първо време като
ауфтакт. За това говори и логиката на мелодическото развитие (второ време
е връх, въведен с мелодически скок), а тонът es е опора на формиращата се
ладова организация.
Пример №28:
”Ел Албайсин”, т.т.1-8.

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
buleria:
El Albaicin: 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
От схемата се вижда голямата прилика между двата модела. Единственото
разминаване обаче е много важно. То променя логиката на изграждане в
изложението, превръщайки я от асиметрична в симетрична. Усещането за
структуриране преминава от compas към принципа на повторност и изтъква
на преден план мотива като основна градивна единица. Този мотив се явява
отправна точка за изпълнителя, макар че противоречи на регулярния метрум.
Намираме за уместно да припомним, че Албенис не се стреми към препокри62
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ване с фолклорните образци, а изгражда свободни, обобщени образи, които
по-скоро събуждат асоциации отколкото преки аналогии.
Ритмическото своеобразие в испанския фолклор се допълва и от
неразривната връзка между музикално и пластично, между вокално-инструментално и танцувално начало. Именно тук се корени причината за сложните
полиритмични конструкции, откривани в “Иберия”.
Фламенко се изгражда от трима изпълнители – певец (cantaor), китарист (tocaor) и танцьор (bailaor). “…Певците се унасят в ориенталски дух, а
танцьорките кръжат и сякаш чуваш три различни ритъма – от една страна
- на пеенето, от друга – на китарата и от трета – на танцьорката, която пляска
с длани и потропва с крак, сякаш съвсем отделно от музиката”. Така Глинка
вижда този синкретичен изпълнителски модел. Маниерът на фламенко - изпълнението е инфилтриран в сложната, на места изключително натоварена
клавирна фактура на сюитата. Индивидуализацията на фламенко-персонажите, присъствието на които не е програмно представено, а се материализира
непрестанно в преплитането на различни фактурно-ритмични пластове, е
истинско изпитание за пианиста-интерпретатор.
Пример №3:
“Триана”, т.т.15-18.

Същевременно въвеждането на елементи от изпълнителската практика
на фламенко стимулира динамиката на действието, обогатява образното
съдържание, повишава емоционалния градус. Поглеждайки към фрагмента от
“Триана”, бихме искали да подчертаем особената важност на един второстепенен
пласт. Макар и подчинен в общото изложение, той се явява единствен носител
на нерегулярното (при установен размер 3/4, пулсира в 6/8) и същевременно
единствен носител на “стъпката” на passo doble.
Решаващ за изграждането на художествения образ е интерпретаторският
усет за тази инструментална игра, осъществена чрез борба между регулярно и
нерегулярно. Ролята на този, на пръв поглед второстепенен конфликт, всъщност е двояка. От една страна, той е “провокатор” на музикалното действие.
От друга страна, такива допълнителни образи сдържат, отлагат, затягат
действието, пораждат атмосфера на очакване, на драматургично напрежение.
Интерпретирайки Албенис, изпълнителят се изправя пред задачата в една
като цяло хомофонна фактура, да търси линеарната логика на отделните
пластове, всеки от които се нуждае от осъзнаване и контрол и същевременно
да ги осмисля комплексно. Творби като тази развиват способността за дифе  Друскин, М., “История на музиката”, Музика, 1976г., с.628.
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ренциране и обединяване на процесите в целенасочено единство. Към това
трябва да добавим умението, в диалогична форма между двете ръце да бъде
предадено неуловимото, изплъзващо се движение на материята, и в същото
време да се доведе до слушателя с онази лекота, указана от автора с думите:
”nonchalante et molle mais bien rythmee” (“небрежно, но много ритмично”).
От гледна точка на метрическата организация на тематичните структури
в “Иберия”, с характерната за тях “квадратност” на построенията, интерес
представляват допирните точки с друг фламенко-жанр – хота. В “сърцето”
на хота е дял, наречен “copla” (копла - “куплет”, “стих”). Jota coplas имат своите
специфични характеристики, които ги правят беспогрешно отличими в
музиката на Албенис. Тяхната ритмическа организация има октосилабическа
(осмосрична) структура, синтезирана в четиритактово построение. Кларк
твърди: ”Типичният стих от испанския фолклор tienes la cara manica (“имаш
хубаво, закръглено личице, момиче”) лесно може да бъде “приложен“ към
много копла-теми в музиката на Албенис”. Именно хота и нейната ритмическа организация ни дава отправна точка при обсъждане на дължината на
“фразите” в “Иберия”. Квадратното структуриране на повечето тематични
построения (2-, 4-, 8-, 16-тактови структури) показва действието на метрума
на едно по-високо организиращо ниво. Така вътрешната ритмическа нестабилност на темите, често игнорираща значението на тактовата черта, намира
опора в метрума в окрупнен порядък. По подобен начин са структурирани
вторите теми на “Евокасион”, “Ронденя”, “Алмерия”, “Малага”. Някои от тях,
без да носят интонационна и жанрова идентичност с хота, приемат нейната
метрична организация. В “Ронденя” и “Алмерия” интонационно родствените
със стила jondo втори теми метрически са организирани като jota copla. По
този начин Албенис наслоява две стилистически “бленди” – запазвайки
“духа“ на старинния жанр, той го организира със средствата на значително
по-късния.
Непрекъснатият стремеж към квадратност и пулсацията на двутактови
фрази са сред най-критикуваните черти на музикалния език на Албенис. Бихме се
съгласили с това, но не бива да подценяваме следните факти: Албенис е романтик,
а регулярността е присъща за музиката на ХІХв. и е част от характеристиката
на танца. “Иберия” е изградена върху танцови идиоми. Стабилизиращата роля
на метрума, установяващ баланс във формата, е необходим фактор, когато
настъпателността на ритмическото многообразие застрашава цялостната
организация. Енергичното, устремно развитие на ритмическите “емоции”
се уравновесява от един мощен “подреждащ” фактор в лицето на метрума.
Тук действа познатият физически закон: “всяко действие среща равносилно
противодействие”. Балансът “ритъм – метрум” напомня за особеностите на
испанския тип музициране – южен темперамент зад непроницаемата маска
на строгост и аскетизъм. Някои от пиесите в сюитата обаче предлагат и едно
  Clark, W., Portrait of a Romantic, Oxford university press,1999, с.64-65
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по-голямо разкрепостяване на описания модел. Особено ярки в това отношение са “Триана” и “Херес”. Ритмичната стъпка в “Триана”
, наложена от
мотивно ядро, създава своя независима пулсация в 2/8. Вниманието върху нея
се фокусира от постоянно присъстващия акцент на първата шестнадесетина
в групата, който непрестанно противоречи на регулярния метричен акцент.
“Регулярността” на тази нова пулсация превръща ритъма във водещ, дори в
доминиращ формообразуващ фактор. Новите структури се групират чрез
повторност, по инерция, налагайки нов тип закономерности – на нерегулярните построения. Истинското значение на метрума започва да се усеща
едва при изграждането на втория образ – т.50. Преди това обаче има още два
епизода, в които квадратният осемтактов период осигурява параметрите на
структурната логика.
“Херес” е една от пиесите, в които духът на “канте хондо” се усеща найсилно. Специфичната пулсация на напева, вдъхновен от “Арабска Гранада”,
поражда необходимост от метрична гъвкавост. Тя е осъществена чрез смяна
на размери и най-вече с въвеждане на моноимпулсен размер – 1/4.
Пример №4:
”Херес”, т.т.67-80

Външно погледнато, редуването на 1/4 и 2/4 създава цялостно усещане за
тривременен размер, с възможно вариране в акцентуацията. Първата поява на
моноимпулсния размер обаче е много важна. Той залага неквадратността на
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фразите. Така към първа фраза, състояща се от два такта в размер 3/4, се прибавя
втора, четиритактова, с вътрешно асиметрично членене: “3/4+1/4; 2/4+1/4” и
трета фраза, отново четиритактова, със структура “2/4+1/4; 2/4+1/4”.
Трудно бихме се съгласили с коментара на У. Кларк: “човек би решил, че
сложната смяна 1/4 - 2/4 е предназначена повече за очите отколкото за ушите”.
По-скоро става въпрос за пренасяне на явление от фолклора в несвойствена
за него среда и пресъздването му с чужди за него средства. Със средствата
на метрума детайлно е предена същността на говорно-речевата интонация,
нейната нееднородност, плаващото ударение. Това е една от малкото теми с
ясно изразена неквадратна структура. Нейната 14-тактова организация, дори
в близък план противоречи на принципите на симетрия, които на едно или
друго равнище са основополагащи за тематизма на Албенис. По подобен начин
Албенис борави и с ладовите структури, в които енхармоничните “метаболи”
са уникален авторов експеримент в опит за пресъздаване на естествената
гъвкавост на речевата интонация в ограничените рамки на темперирания
строй.
Ритмиката на Албенис ярко изпъква на фона на стиловото многообразие
в началото на ХХв. Без да се впуска в крайни модернистични търсения и без
да се отказва от традициите на миналото, композиторът интуитивно намира
онази форма на изява, която отличава неговата музика както от романтичното
наследство, с което е отрасъл, така и от творчеството на импресионистите,
чийто свят обитава. Черпейки много от своите идеи от испанския фолклор,
той извежда от него онова свойство, удивляващо с острота и темперамент,
което придава оригиналност на творбите му и го издига над салонността на
испанските му съвременници.
Несъмнено “Иберия” е завоевание и в областта на собствения авторов
почерк на Албенис. В началото на ХХв. богатата и многообразна ритмична
акцентност е все още рядко срещано явление. Композиторът използва нейните
енергийни и изразителни възможности за индивидуализация на образи, за
движение на формата, за постигане на ярко емоционално въздействие. При
запазено господство на квадратността, продължителността на ритмическата
събитийност ( синкопи, вътревремева пулсация, полиритмия…) по неповторим
начин “инервира” музикалната тъкан. Причина за строгата квадратност търсим
не само в необходимостта от опора за свободните ритмически явления и в
устойчивата танцова инспирация, но и в необходимостта да се изяви традиционната логика на хармоничното начало. Регулярната метрика е “съюзник”
на хармонията от акордов тип. Когато тази акордово-хармонична постройка
еволюира в линеарно разслоение, се забелязва и освобождаване от схемата
на регулярната акцентна метрика. “Иберия” е музика, свързана с движение,
действеност, оптимизъм и обръщането към собствените възможности на
ритъма – моторика, танцувалност, тонизация – е съвсем естествено.
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Американският композитор Чарлз Едуард Айвз има изключителен
принос в областта на симфоничната, камерната, солово-инструменталната
и вокалната музика от първата половина на XX век. Понастоящем е признат
за един от основателите на националната композиционна школа и създател
на „Американската експериментална традиция“. След Айвз в тази насока
творят композиторите: Джон Кейдж, Лу Харисън, Джон Адамс, Том Джонсън,
Хари Парч и др. Поради новаторския си, експериментален стил, Айвз почти
половин столетие е поставен от американската критика в творческа изолация,
а творбите му се смятат за неизпълними и неприемливи.
В наши дни Айвз се счита за едно от най-ярките имена в историята на
американската музика наред с Аарон Копланд, Джордж Гершуин, Самюъл
Барбър и др.
Чарлз Едуард Айвз е роден на 20 Октомври 1874г. в Денбъри, Кънектикът. Ранното формиране на композитора се осъществява под влиянието
на народните песни, религиозните химни и духовата музика в родния град.
Първоначалното си музикално обучение той получава от своя баща Джорж
Айвз, под чието ръководство изучава пиано, цигулка, тромпет, ударни инструменти и орган, а също така полифония, хармония, история на музиката.
Джордж Айвз възпитава сина си по класическите образци на европейската
хармония и полифония, но още от началото на обучението, той провокира
у сина си интерес към атоналното мислене и хармоничните експерименти.
Педагогическият метод на бащата включва теоретични и практически похвати за „разширяване на слуха“, насърчавайки младия Чарлз да изпълнява
„мелодията в една тоналност, а акомпанимента – в друга“( както отбелязва
композиторът в мемоарите си). Полага основите на самостоятелното мислене
като му възлага композирането и обосноваването на една и съща творба веднъж
по класически образец и след това чрез експериментални, „неправилни“ тонове
и съчетания. В резултат на обучението, получено от своя баща, Чарлз Айвз
развива творческа смелост и оригинално художествено мислене.
В този период младия Айвз осъществява своите първи опити като
композитор - най-ранните му пиеси са миниатюрни маршове. През 1888 г.
е представена пред публика една от първите му композиции - „Празничен
куикстеп“ (Holiday Quick step) – в изпълнение на оперния оркестър на Денбъри,
под диригентството на Джордж Айвз.
До 1896г., когато Айвз е приет в Йейл и започва своето професионално
музикално образование, негов единствен преподавател и наставник е Джордж
Айвз. Това изгражда силна интелектуална и емоционална връзка между
бащата и сина, която се отразява върху цялостната личност и творчеството
на Чарлз Айвз.
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До този момент той има вече дълъг списък от собствени творби. Сред
тези произведения трябва да се отбележи „Бавен марш“ – 1897 г. Друга негова
младежка композиция е Вариации върху тема „Америка“ - творба - носител
на много качествени характеристики, които се наблюдават в по-зрелите му
композиции. Тази работа е често изпълнявана, както в оригиналния вариант
за орган, така и в аранжимент за оркестър (Oркестрация – Уилям Шуман).
В университета Айвз се обучава при един от най-ранните и известни
преподаватели и композитори в Америка - Хорейшо Паркър – получил своето
образование в Германия. Паркър – възпитаник на строгата Мюнхенска школа,
сдържан и лаконичен – не приема дръзките експерименти на своя ученик. Той
многократно го заставя да преработва съчиненията си, премахва части, променя
тоналности с цел отклоняване на младия музикант от експерименталната
музика. Въпреки творческите разминавания със своя преподавател, Айвз
придобива стабилни технически умения и създава своите първи сериозни
творби: Първа симфония, Първи струнен квартет и множество вокални
творби. В Йеил Айвз започва работа и над Втора симфония, но я завършва
през 1902 г., дълго след приключване на своето образование.
След завършване на университета, Айвз не преследва музикална кариера.
Той осъзнава, че със своята експериментална музика не може да разчита на
благосклонността на публиката и издателите, и основава собствено бизнес
предприятие, което е успешно и доходоносно.
В този период той продължава да композира: през 1902 г. завършва своята
Втора симфония. Друга ярка оркестрова творба от този етап е „Благодарност“
(1904 г.), по-късно трансформирана в Празнична симфония.
През 1905 г. Чарлз Айвз свързва живота си с поетесата Хармъни Туичел.
Хармъни има непосредствено емоционално въздействие върху творчеството
на Айвз. Тя го запознава с идеите на философското, религиозно и интелектуално течение Американски трансцедентализъм. Това е една идеалистична
философия, която се опира на силната вяра в Божественото начало и стремежа
на Човека да се едини с Господ, и оказва силно влияние върху формирането
и развитието на естетическата мисъл в младата държава.
Влиянието на тази доктрина извежда на преден план оригиналните идеи
на артиста и твореца Айвз, поставя начало на период, в който той създава
най-стойностните си произведения. В годините 1908 – 1920 г. Чарлз Айвз
осъществява необятни и оригинални нововъведения в музиката, въпреки
че композира в почти пълна изолация. С малки изключения неговите произведения не са изпълнявани публично, а опитите му за връзки с установени
музиканти завършват без резултат.
През 1918 г. Айвз претърпява тежък инфаркт, от който никога не се
възстановява напълно. От този момент композиторът предприема стъпки за
популяризиране на своите композиции. Отпечатва сонатата „Конкорд“, свои
есета и сборник с песни , като ги разпраща на различни издатели и известни
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личности, с цел да привлече внимание. През 1921 г. издава на свои разноски
Втора соната за пиано, а в следващата година – сборникът „114 Песни“. Айвз
полага неимоверни усилия, за да постигне публичност , но това е бавен и труден
процес. Широката публика не възприема неговите новаторски композиции
и се отнася равнодушно към концертните им изпълнения.
В средата на 20-те години на XX век Айвз преустановява своята
композиционна дейност. Последната му творба е песента „Изгрев“ (Sunrise).
Съществуват множество теории, обясняващи „тишината” в последните
десетилетия от живота му. Поразен от тежки здравословни проблеми, той
продължава да преработва и облагородява свои по-ранни творби.
Някои забележителни музиканти – индивидуалисти, измежду които са
Николай Слонимски, Хенри Коуел, Ото Люенинг, Лу Харисън, Лемън Енгъл,
Владимир Усачевски и пианистът Джон Киркпатрик, съзират в личността на
Айвз изследовател, новатор, оригинален мислител и свой духовен наставник.
Те допринасят за популяризацията на Чарлз Айвз и осъзнаване значението
му за националната музикална школа. Композиторът и издател на списанието
„Нова музика”, Коуел, активно допринася за общественото достояние на
творбите му. Той първи издава много от композициите, а по-късно и първата
биография на Чарлз Айвз.
В 1931 г. Николай Слонимски дирижира оркестров цикъл No. 1 „Три
места в Ню Ингланд“ .
Популярният пианист Джон Киркпатрик изпълнява премиерата на
първата завършена версия на Соната за пиано No 2. Неговото изпълнение
е вдъхновено от желанието да придаде публичност на музиката на Айвз и
новите тенденции, на които е носител. Той става негов ученик и каталогизира
музиката му в Йейл.
През 1946 г. Лу Харисън дирижира премиерата на Трета Симфония,
написана 40 години по-рано. След една година творбата е наградена с наградата
„Пулицър“
Ленард Бърнстейн представя премиерата на Втора Симфония през
1951 г. – три години преди смъртта на Айвз.
Леополд Стоковски осъществява първото изпълнение на цялата
Четвърта симфония в Ню Йорк – 1965г.
До края на живота си Чарлз Айвз неизменно следва своя творчески
път, без да осъзнава колко значима е ролята му в историята на Американската
музика. Днес се счита, че Айвз е най-стойностният американски композитор,
най-самобитната фигура в историята на Американската музика.
Чарлз Айвз умира на 19-ти Май 1954-та година в Ню Йорк, на осемдесетгодишна възраст.
Творческото наследство, което Айвз завещава на американската култура
представлява дълъг списък от симфонични, камерно-инструментални,
солово-инструментални и вокални произведения. Каталогизирани са 636
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налични композиции, измежду които: 6 симфонии, 3 оркестрови опуса, 11
опуса за камерен оркестър, 7 увертюри, 6 марша, 18 самостоятелни пиеси за
оркестър, 5 произведения за духов оркестър, 2 струнни квартета, 5 сонати за
цигулка и 23 пиеси за цигулка и пиано, 43 творби за пиано, като в списъка
присъстват 3 сонати и 4 клавирни дуа, 13 произведения за орган, 60 хорови
творби – псалми, кантати и пиеси, описани са и 195 солови песни.
• • •
Творческите открития на композитора възникват от стремежа да се
отхвърлят академичните канони. Айвз постоянно прави опити да се дистанцира
от утвърдените формални структури и счита за безполезно „толкова много
музиканти да изпълняват едни и същи ноти“, и, че „липсата на разнообразие
в тематично отношение прави хората еднакви и скучни“ ( из послеписа към
114 Песни).
Той предусеща новите явления в музиката далеч преди европейските
и останалите американски композитори:
– създава атонални и политонални творби: цялата клавирна соната
„Конкорд“, множество вокални произведения, Соната за цигулка No.4, втора
част;
– експериментална хармония – паралелни акорди, битоналност, успоредни
кварти и увеличени тризвучия;
– буквално цитиране и механично смесване на най-разнообразни
елементи: популярни песни, псалми, маршове, танцови мотиви – напр.
песента „Нещата, които нашите бащи обичаха“ (The Things Our Fathers
Loved);
– смело съпоставя разнородни стилови и емоционални елементи;
– полиритмия – експериментални ритми са вградени в творбата „4 в
едно време от 5“;
– работи без тактови черти – както в инструменталната, така и във
вокалната музика;
– използва нотни клъстери;
– цитира американска фолклорна мелодичност, съчетавайки я с необичайни хармонии и оригинална инструменталност;
– цитира Брамс, Бетовен, Хайдн и Чайковски, но хармониите, ритмите
и оркестрациите на Айвз са оригинални, издържани в собствения му композиционен стил – Първа симфония (написана по образец на Симфония No.9 на
Дворжак, съдържа мотиви из творби на Бетовен, Шуберт и Чайковски), Втора
симфония (близост във формално отношение със Симфония No.1 на Брамс),
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Струнен квартет No.2, втора част (прозвучават два цитата: маршовата тема
от Скерцото из Шеста симфония на Чайковски и почти изцяло прозвучава
“Ода за радостта” от финала на Девета симфония – Бетовен);
– експериментира с мултиоркестрови групи – Симфонична сюита „Три
места в Ню Ингланд“ (Three Plases in New England);
– създава многообразен звуков свят, съчетавайки романтични мелодии,
химни и характерни звуци – в една от най-сложните си и оригинални вокални
творби „Хаусатоник при Стокбридж“ (The Housatonik at Stokbrige);
– ярко динамично изграждане има в Четвърта симфония – започва като
тих химн, преминавайки през двойна фуга, достига до напрегната финална
част, в която партитурата е толкова сложна и разгърната, че изпълнението
изисква трима диригенти;
– алеаторика – във финала на Четвърта симфония;
– линеарност – често наблюдаван похват в клавирното и вокалното
творчество;
Всички тези компоненти илюстрират оригиналното мислене на композитора.
• • •
Чарлз Айвз изработва свой собствен стил, което го определя като
новатор и най-самобитната фигура в историята на американската музика.
Той съчетава едновременно различни стилови елементи. Употребява всички
възможни музикално – изразни средства.
1) Творчеството му се откроявя с комплексност и сложност на изпълнението. Музиката, която създава е едновременно близка и специфична, груба
и нежна, сложна и семпла. Няма определена композицонна система. Създава
се впечатление за привидна хаотичност. Поражда идеите една от друга, без да
употребява определена структурна формула (напр. АВА). Това прави творбите
му плътни и изградени от застъпващи се теми.
2) създава реалистични музикални скици на жанрови сцени, като израз
на индивидуалният опит, това определя визията на редица негови оркестрови,
инструментални и вокални произведения;
3) контраст между простотата на тематичния материал и смайващата
сложност на обграждащата го музикална тъкан;
4) съчетава в едно цяло академичното композиционно майсторство с
църковните химни, негърската и кънтри музиката.

71

Нели Койчева

5) Една от най-характерните стилови особености при Айвз е начинът,
по който той конструира своите произведения и това отразява неговата
философска позиция. Творчеството на Айвз поражда представата за продължителни усилия в търсене на Божествения смисъл на нещата. Той изразява
своята трансцеденталност не само чрез текстовете и естетическите програми,
но и посредством изграждането на музикалната тъкан:
– произведенията му обикновено задават въпроси, без да достигат до
отговори. За твореца е важно музиката да се стреми, а не да пристига. Оставя
финалите „отворени“ за размисъл и лична позиция от страна на изпълнителя;
– „модернизмът“ на Айвз се изразява в това, че стимулира хаоса, действителността е представена като непълна, фрагментарна и калейдоскопична.
„Дисонантната житейска реалност“ е сложно пресъздадена във вокалната
музика на Айвз, чрез игнориране на традиционните музикални форми – те
не се побират в представите му за света. Това е основната причина, поради
която са създадени поредица от песни, отричащи утвърдените структури;
– преработва фрагменти отново и отново, от една творба в друга (напр.
многократно в свои песни се връща към химна „По-близо, Господи до Теб”
/Nearer My God to Thee /, под формата на цитат);
– aвторът има склонност към образно мислене, пречупено през импресионистично възприемане на действителността (напр. Песните „Вечер”/Evening/,
„Есен“/Autumn / и мн. др.);
Творчеството на Айвз изразява постоянното състояние на движение
и духовно развитие. За него незавършеността е израз на съвършенство.
Във всички творби на Чарлз Едуард Айвз е заложена оригиналността на
творческия облик, необикновеният идеализъм на човешката му натура; задават
се различни философски въпроси. Творбите му са новаторски и същевременно
носят в себе си идеите на религиозната философия “Трансцедентализъм”. Така
Айвз майсторски претворява традициите и прогреса в своите произведения.
Отказът от традиционните формални структури е в основата на модернизма на
Айвз в ранния ХХ век. В творчеството на Чарлз Айвз е постигнат оригинален
баланс между философските идеи и неговия експериментаторски подход към
композициите.

•
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За солфежирането с акомпанимент
Хон. преп. Милена Богданова

МУЗИКАТА е една чудна материя, която затваря в себе си живота и ни
го поднася безкрайно обогатен, един завършен свят от мисли, чувства и идеи,
които отразяват действителността, една бушуваща стихия с необикновено
голяма сила на въздействие.
„От всички маркери на самосъзнанието музиката е вероятно най – гъвкавият и най – динамичният. Само да мине през ухото ни и тя се загнездва
в психологическото пространство, което чертае вечната диалогична игра
между аз и ти, ние и те, минало и настояще, еднакво и друго, унаследено и
придобито, близко и далечно.”
„Музикалната интонация възниква като въплъщение в музиката на
реалните интонации, като образно музикално звукоотражение, а оттук и
като звукоизображение на предметите и явленията от действителността.”
По своята същност музиката е разбираема за всички, тя съдейства за
развитието на комуникативните способности на подсъзнателно равнище. „Тя
влияе върху нервните клетки чрез вибриращи звукови потоци, а на неврофизиологично равнище в мозъчната кора се създава оптимално огнище на
възбуда и се подобрява биоелектричната активност на мозъка. По време на
пеене основните дейности се премесват от лявото полукълбо към предния и
теменния дял на дясното полукълбо. Tова преместване е причина за силното
подобрение на настроението и повишаването на вниманието.”
В детската възраст влиянието на музиката е многократно по-силно, тя
действа като мощен интелектуален активатор.
Факторът музикално образование чрез пеене, както и всякакво образо
вание чрез пеене е засегнат още в елинизма, в трудовете на Аристоксен, Клавдий
Птоломей, Аристид Квинтилиан. Последният (III в. от новата ера), в своето
съчинение “За музиката” пише за важността децата да изучават музика и пеене
с цел да бъдат подготвени за по – късното изучаване на другите науки и за
“правилно мислене”. Педагогическата практика за пеене по ноти сьществува
в продьлжение на повече от десет века и несъмнено е най-стария известен
педагогически похват, който сьщо така се явява част от най-обемистата музикална литература позната на човечеството - музикалната литература написана
за глас. Още по времето на древните шумери, гьрци, евреи, запаметяването
нa важен текст е било постигано чрез “пеене” на сьщия този текст, а “как да
се пее” е представлявал въпрос, който е тьрсел своя отговор още от зората
 Клер Леви „ Постетнически размишления на тема далечна музика и пожеланото друго.”
musicart.imbm.bas.bg/p/bg_levy1.html
 Проф. Д. Славчева „ Проблеми на вокалната интонация.” из хабилитационен труд на
тема „ Музиката на Й. С. Бах в занятията по солфеж”, Пловдив, 2001, стр. 101
 Й. Донева „ Интеграция на ученици със специални образователни потребности чрез
синестетично обучение.” otkrovenia.com/main.php
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на човешката цивилизация. Дори така наречения “Епитаф от Сейкилос” е
надгробен текст, който е вьв формата на музика, на песен, достигнал до нас
от мрака на древността.
Музикалният педагог днес е изправен пред трудни и различни по своята
същност проблеми.
“От една страна той работи в училища, където преподаването на изкуство не е основна дейност и е насочено към млади хора, които не мислят да се
занимават професионално с музика, от друга страна учащите се са с твърде
различни интереси и надареност, семейни културни ценности и нагласи,
различна общообразователна подготовка и етнически произход. Не можем
да не отбележим и това, че днес в наситеното мултимедийно пространство
се тиражира огромна, разнородна, понякога шокираща с естетическите си
търсения музикална продукция.”
“Главната задача на масовото музикално възпитание в общообразователното училище е не толкова обучението по музика само по себе си,
колкото въздействието чрез музиката на целия духовен мир на учащите се,
преди всичко на тяхната нравственост“
Д. Б. Кабалевски
Да се осигури качествено музикално възпитание на всички деца е една
мащабна задача, за чието осъществяване на първо място са необходими високо
квалифицирани, търсещи и талантливи музикални педагози.
Музикалното изкуство се нуждае от педагози с високо развити професионални качества и преди всичко с много добре развит музикален слух,
способен да наблюдава, осмисля и преценява музикалните явления.
Придобиването на професионални умения и навици, необходими
на студентите за бъдещата им работа като музикални педагози е до голяма
степен грижа и на преподавателя по солфеж. Така например работата за
точна интонация се свързва с начина на звукоизвличане и правилно пеене.
При солфежирането на художествени примери се обръща внимание на
емоционалното изпълнение, на естествената фразировка, на динамика, темпо,
щрихи и т.н. В солфежния материал са залегнали училищни и народни песни,
които подробно се анализират по отношение на лад, тоналност, интервали,
структура на акордите и връзките между тях, без да се пропуска цялостното
осмисляне на художественото им съдържание.
За съжаление много често срещана практика е в часа по солфеж да се
отделя основно внимание на бързината за записване на диктовки, за развитие
на навици за определяне на интервали, акорди и почти не се работи за изграждане на навици за пеене по ноти. В резултат на такова слухово възпитание
 Ст.н.с. д-р Л. Кавалджиев „Когнитивно или импресионистично? За парадигмите в съвременната артистична дейност” от доклад, четен на 8 май 2003 г. в Пловдив на теоретичната конференция “Специфика на научно-изследователската работа в областта на изкуствата” проведена от АМТИ - Пловдив и ИИ-БАН – София, със съдействието на СБК.
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учащите се не добиват образно усещане за музиката, не успяват да я осмислят
и възпроизведат. А музиката е образно-интонационно изкуство и е много
важно още с първите стъпки в професионалното си музикално образование
учащите да успеят правилно да разберат образният и език.
”Да, музиката, това е език! Това е своебразен език, който е много труден
за изучаване. На този език са написани поеми, разкази, стихове. Задачата на
изпълнителя е да разкаже тези поеми и стихове логично свързано, органично
да съчетае в едно цяло всички елементи.”
К. Н. Игумнов
За да може в процеса на обучение съзнателно да се работи с готов нотен
текст е необходима целенасочена работа за развиване и усъвършенстване на
вътрешния слух. Педагога трябва да полага постоянна грижа и да насочва
вниманието на обучаващите се към осмисляне и разбиране логиката на музикалното развитие, карайки ги да оценяват музикалните елементи в зависимост
от мястото им в музикалната форма, в зависимост от лада, метроритъма,
темпото и динамиката.
В педагогическата практика компонентите на музикалния процес се
изучават отделно за да се усвои спецификата на всеки един от тях, но пак тази
практиката показва, че само изолираното изучаване и изследване на отделни
елементи на музикалния език създава естествени предпоставки за пропускане на съществени генетични и функционални зависимости, характерни за
художественото цяло. Бъдещите музикални педагози трябва да могат ясно да
оценяват ефекта на взаимните връзки между отделните елементи на музикалния език, тяхното отражение върху художествения обем и дълбочината
на въздействие на творбата, а също и върху нейното идейно съдържание и
силата на емоционалното внушение. Всичко това ясно показва нуждата от
такива форми на работа, които в процеса на обучение да дават възможност за
постоянно, всестранно разширяване и задълбочаване на взаимните връзки
между изучаваните в дадения момент компоненти на музикалния език. За
такова отношение към музиката способства пеенето по ноти, а форма на
работа, която показва именно комплексната и взаимнообусловена изява на
всички компоненти на музикалния език е солфежирането с акомпанимент.
Тази дейност е илюстрация на пълна симбиоза между вътрешните музикално слухови представи и зрителната, моторно – двигателната и слухова
нагледност, създавана от клавиатурата на пианото. ” ...клавиатурата, която
създава, уточнява, контролира придобиването на знания – окото вижда,
ръката пипа, ухото чува, гласът възпроизвежда и назовава тоновите имена.
Така се запечатват и синхронизират в съзнанието определени знания.”
Напълно основателно е тази форма на работа да бъде една от основните
в курса по дисциплината солфеж, защото тя съответства на сегашната, жива
 Проф. д-р П. Арабов „ Музикално – слухово обучение.” ИК „ Призма ”, Пловдив, 2003, стр. 9
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художествена практика и участва в квалификационната характеристика на
музикалния педагог.
Още през 19-ти век в музикалното обучение се използват вокализи с
клавирен съпровод. Важен представител е Хайнрих Панофка, учител по пеене,
който издава в Париж пет тома с вокализи, без текст. ( фиг. 1.)
фиг. 1

Други представители са Д. Кори (1810) с своя труд “ Singer’s Preceptor”,
както и М. Гарсия (1840-1847) – „Traite complet de l’art du chant” – и двамата
издали трудовете си в Париж.
В настоящата статия важно място заема идеята за разширяване на
възможностите на солфежните упражнения, чрез прибавяне на акомпанимент на пиано. Във връзка с тази идея е важен аналогът, който съществува
между нея и някои педагогически разработки на Бела Барток (1881 – 1945), а
именно неговото учебно – композиторско произведение „ Микрокосмос”. В
неговото въведение Барток пише: „...(В цикъла) има и четири пиеси (за пиано),
написани за глас с акомпанимент на пиано. ...това дава възможност на ученика
да се запознае с музика на три петолиния.” Това е уникално упражнение за
пиано, при което третото петолиние не съдържа само ноти, а и написан текст.
(В цикъла тази пиеса е под номер 65.) ( Фиг. 2.)

фиг. 2
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Следващата пиеса от този тип е написана веднъж само за пиано (
под номер 74 А.) и втори път с прибавена вокална партия, която всъщност
представлява леко модернизирана бившата партия за лява ръка. ( Фиг. 3.)
Другите две такива пиеси са под номера 95 и 174. Текстовете са на унгарски,
но в различните издания има и варианти на немски, френски и английски.

фиг. 3

Едно от най- важните условия за постигане на положителни резултати
в развитието на музикалността на обучаваните чрез солфежиране с акомпанимент е подбора на материала. Той трябва да е достъпен за тях, както от
гледна точка на музикалното съдържание, така и относно съдържанието на
поетичния текст. В какъв стил да бъде материала, в каква последователност
да бъде изучаван, как да бъде дозиран в зависимост от индивидуалните
особености на обучаващите се е преценка на педагога по солфеж и израз на
неговите лични желания, съображения и професионални качества.
Считам, че за процеса на обучение би следвало да се създадат и систематизират конструктивни примери за солфежиране с акомпанимент, всеки,
от които да е насочен към овладяването на определен музикален елемент
- интервали, звукореди, тоналности, метроритмични групи, полифонични
приоми, функционално хармонични връзки и зависимости и др. Трябва
също така да се подбират ярки по съдържание, различни по трудност и
стилно направление художествени примери, като се спазва постепенното
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усложняване на музикалния език, да се използват образци от различни епохи,
да се обхващат възможно най – много количество жанрове. Най – добре е
материалът да следва, доколкото е възможно това, изучаващите се в дадения
момент теми в курса по история на музиката. Така паралелно с развитието на
техническите и изпълнителски възможности студентите неминуемо да бъдат
потопени в съответните стилови изисквания.
Усвояването на необходимите навици за солфежиране с акомпанимент е сложен процес и изисква задълбочена работа, но въпреки това, по
мое наблюдение студентите подхождат към това занимание със значителен
интерес. Работата трябва да започне с подготвителни за целта упражнения.
Добър резултат дава отначало един студент да солфежира под акомпанимента
на друг, или в краен случай под съпровод на преподавателя. Задължително
изискване към солфежиращия е той да дирижира по време на изпълнението
си. В процеса на упражнението преподавателя по солфеж следи за точното и
прецизно възпроизвеждане на нотния текст, постоянно изисква изразително,
емоционално изпълнение и добро ансамблово съчетаване. В началото трябва
да се подбират примери с малък диапазон, диатонични мелодии или такива
с несложни отклонения и модулации, в бавни и умерени темпа, с проста
фактура на акомпанимента и в тоналности с малко арматурни знаци. Много
полезно е да се използват конструктивни упражнения, при които солфежирането е върху тонове с еднакава височина, но различен ритмичен рисунък,
а акомпанимента е проста акордова структура. Добре е тези примери да са
съобразени с изучавания в момента материал по хармония. Също добри за
началния етап са мелодии, чиито съпровод ги дублира, по – късно такива,
при които в пианото звучи вокалната партия на паралелни терци или сексти.
Постепенно, съобразявайки се с индивидуалното развите и податливост на
студентите в материала се включват произведения с полифонична фактура, с
имитации между вокалната партия и мелодията в акомпанимента, примери,
в които вокалната партия е противосложение, а темата е в пианото и т.н. В
един вече по-късен етап се прибавят двугласни и тригласни упражнения с
акомпанимент. При тях вниманието на студентите се насочва към подробен
анализ на интерваловите и акордовите съзвучия между вокалните партии,
функционалната логика на развитие, разчленяването на музикалната форма
– общи цезури, кулминации и т.н. При по – напредналите студенти, особено
при пианистите се задават леки солфежи с акомпанимент за транспониране.
На такива студенти се задават и леки произведения, които да изпълнят от пръв
поглед. Дава им се достатъчно време да се запознаят с нотния текст, изцяло
опирайки се на своите вътрешно слухови музикални представи.
Солфежирането със акомпанимент има редица предимства. То може
постепенно да се въведе още в най – ранния, начален период на обучението по
солфеж, при който съпровода се осъществява от педагога. Това допринася за
стабилизирането на точната интонация, за развитието на мелодичния слух и
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ладовотонолния усет. Чрез тази форма на работа неусетно и леко се осъзнават
мелодическите ладови тежнения и функционално – хармоничната логика.
Солфежирането с акомпанимент е много добра основа и за развитието на едно
от най – съществените проявления на музикалния слух - усета за многогласие.
Акомпаниментът на пианото представя достатъчно добре богатството на
хармония, регистри, темброви и фактурни нюанси, той успешно подпомага
разкриването на характера и спомага за изясняването на художествения образ.
Солфежирането с акомпанимент може и трябва да участва наравно с всички
дейности насочени към придобиването на знания, умения и опит за елементите
на музикалната реч и изразност – хармония, полифония, фактура, музикални
форми, интервал, акорд, консонанс, дисонанс и т.н. Този вид дейност развива
творческо отношение към музиката, съдейства за емоционалното развитие на
обучаващите се, засилва възпитателното значение на изпълнението на музика,
тъй като чрез акомпанимента може да се установи нужното темпо, динамика,
да се подскаже и създаде верното настроение, така че самото изпълнение
да се превърне в истински художествен акт, в изкуство. Солфежирането с
акомпанимент дава възможност за взаимно допълване и преплитане между
теоритичната подготовка и практическото обучение на бъдещите музикални
педагози, формира и утвърждава самостоятелно мислене, което е предпоставка
за по – нататъшната им работа като преподаватели. Този вид дейност има
теоретично и образователно значение, но и служи за практическо овладяване
на различните средства на музикалната изразност.
В съвременната обстановка на информационно пресищане, за да се
отвори съзнанието на учениците, в достъпна форма, за произхода, същността,
процесите във всички разновидности на музиката, за да се запали интереса
им към сложния свят на съвременната култура е необходимо музикалният
педагог да умее последователно и атрактивно да ги запознава с целия
неимоверно богат свят на музиката, подпомагайки ги по достъпен начин
да се отърсят от ценностното объркване и неразбираемата на пръв поглед
пъстрота и противоречивост на съвременния художествен живот. За да
може да отговори на високите изисквания, за да спечели доверието на своите
възпитаници, музикалният педагог трябва да бъде знаещ и можещ специалист
с много богата обща култура, да е авторитетна личност, способна да окаже
влияние при формирането на музикалния вкус на подрастващите. Освен
висока музикална култура преподаващият музика трябва да умее да покаже
как се пее красиво и художествено пред учениците, като едновременно с това
владее музикалния инструмент така, че да постигне необходимото въздействие
върху тях.
Солфежирането с акомпанимент освен своята идеална цел - развитието
на добьр музикален слух и стабилизирането на точна интонация, допринася
също така и за вьзпитаването на музикална емоционалност и музикално
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– изпьлнителски навици, които от своя страна са предпоставка за професионализьм при музикалния педагог.
Така получили първоначална основа, вкус към подреденост и логика на
мисленето, добре запознати с енциклопедични примери от различни стилове,
бъдещите музикални педагози могат по-нататък сами да се учат и ориентират
в нововъзникващите художествени явления, а и самостоятелно да творят.

•
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Жанрова характеристика на певческото звукообразуване
доц. д-р Светла Калудова-Станилова

Днес в обучението по народно пеене в нетрадиционна обстановка
заедно с възприемане опита и вокално-техническите прийоми на най-добрите
изпълнители е нужно съзнателно овладяване на вокални навици.
Първото нещо, с което трябва да бъде запознат начинаещият певец е
устройството на собствения му инструмент т.е. звукообразуващият апарат
с функциите на неговите части. Органите, участвуващи в процеса на гласообразуване условно можем да обединим в две групи: дихателно-резониращи
и звукопроизвеждащи.
Механизмът на звукообразуване се осъществява вследствие взаимодействието между тези две групи органи, при което движещият се въздушен
стълб привежда гласните връзки в трептене. Ето как Елена Орукин описва
този процес:
“При издишване въздухът от белите дробове чрез трахеята навлиза в
ларинкса под гласните връзки, които силно приближени една към друга оказват
известна съпротива на въздушния стълб. В момента, когато подструнното
налягане преодолее отпора на гласните струни, въздухът минава над тях, а
самите те се отдалечават встрани и нагоре. Благодарение на своята еластичност, като пъргаво тяло те бързат да се върнат към първоначалното
си положение... При това периодично повторение на взаимодействие между
подструнното налягане и съпротивата на гласните струни възникват редуващи се едно след друго трептения. Получават се звукови вълни, които се
озвучават в резонаторите и като краен резултат възприемаме чрез ухото
певческия глас.“ [8:47]
Неоспоримо е, че между дейността на гласните връзки и дишането
съществува съгласуваност при класически (т.н. оперен, школуван, академичен)
и фолклорен маниер на пеене. Дихателният процес е организиран и се явява
в помощ на всички функции на гласовия апарат. Основна задача на вокалната
педагогика и в двата жанра е формиране и овладяване на вокални навици и
изпълнителска техника.
За да се постигне всичко това с гласа на народния певец е необходимо
съобразяване с характеристиката на маниерите на изпълнение в различните
фолклорни области, да се открие спецификата, която го класифицира, като
вид пеене.
На първо място това е механизмът на звукообразуване. За разлика от
академичното пеене, където високата позиция създава възможност за гъвкавост, обем, изящество и багри, при народно пеене фонационния процес се
извършва на гърло. Това ограничава неговите изпълнителски възможности и
създава по-различната му характеристика. В процеса на обучение се очертава
следната основна педагогическа задача: Певецът да овладее единен механи83
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зъм на гласообразуване по целия диапазон. Важно изискване е гласовият
апарат да бъде освободен от напрежение; произведения звук да е окръглен и
тембрист; резонаторните кухини да бъдат използвани максимално, като се
търси преливане (изравняване) на гласа от една част на диапазона в друга, при
меко и еластично подаване на въздух. От това следва, че цялото внимание на
певеца се съсредоточава към намиране гласообразуване, позволяващо леко и
гъвкаво използване резонаторните възможности на гласовия апарат. Водещ
и организиращ елемент в този процес е правилната представа за певческия
тон.
Според физиологичният признак в пеенето различаваме: гръден, фалцетен и смесен механизъм на звукообразуване. По общо мнение при народно
пеене преобладава гръден механизъм. При него гласните връзки са плътно
прилепени и трептят с цялата си дължина. Налягането на въздушният стълб
под тях е по-силно от нормалното, при което се получава силен, тембрист
и открит звук. Гръдният механизъм се предопределя от близостта между
говорна и певческа интонация, говорна и певческа позиция, от многообразието на вокално-технически похвати в различните региони. Това води до
специфичната му характеристика изразена в: ограничен гласов диапазон в
еднорегистров строеж.
Характерно за фалцетен механизъм е: гласните връзки не са плътно
прилепени. Между тях има оформена цепнатина, през която въздухът протича
свободно и те трептят само с краищата си. В резултат на това звукът е лишен
от сила и темброва окраска. Тези два механизма действуват едновременно при
смесено звукообразуване, при което гласните връзки трептят по междинен
начин. Когато надделява гръдният механизъм, звукът е силен и твърдо
атакуван, а при приоритет на фалцетен - прозрачен и слаб.
Звукът, произведен в ларинкса чрез трептене на гласните връзки се
разпространява по дихателно-резониращите органи във възходяща и низходяща
посока. Тази звукова енергия предизвиква особени вибрационни усещания,
които в практиката се наричат “резонаторни” а мястото “резонатори”. При
народните певци това са: гърдите, глътката и зева, устната кухина (по изключение
носна и челна кухини, според маниера на изпълнение). Резонаторите усилват
някои от обертоновете и ги изтъкват като придружители на основния тон.
Според мястото и формата те се класифицират като: долни, горни, изменяеми
и неизменяеми.
Резонансът се свързва с механизма на звукообразуване и с понятието
„регистър”, което означава поредица от еднородно звучащи тонове, произвеждани с помощта на един и същ физиологичен принцип. Практиката доказва,
че натуралният регистър, който ползват народните певици и певци е този на
разговорната реч. Техническите достойнства на народния маниер на пеене се
свързват със специфичните вокални качества, които се коренят във връзката
с речевата интонация и фонетиката.
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Педагогическата практика потвърждава, че: Близостта между говорната
и певческа интонация предопределя гръдния механизъм, като преобладаващ
в народо-песенния маниер. В нея се крие онази “правдивост”, която народния
певец показва чрез средствата на музикалната изразност.
Говор и пеене протичат върху близки принципи на звукообразуване.
Многообразието им при музикално-фолклорните диалекти се простира от
най-простите интонаций до сложните вокално-технически похвати в различните региони. Всички естетически критерий - прекрасно, трагично, комично,
възвишено и т. н. са превъплътени в музикално-поетичното съдържание на
народните напеви и се пресъздават посредством богатата звукова гласова
палитра. Пеенето в гръден механизъм у жените се отличава с богата темброва
окраска и изразни възможности. Съществено влияние върху това оказват
резонаторите, характера на песента, амбитуса, метроритмиката и маниера
на изпълнение.
Наблюденията показват, че при изпълнение на една безмензурна песен
с богата орнаментика и голям тонов обхват, певиците предпочитат пеене в
по-ниски тоналности. По този начин те постигат лекота, „разпяват” дългите
тонови трайности, орнаментират прецизно и показват вокално-техническите
си възможности при интерпретация на песента. Обратно, песните в размер
се изпълняват в по-висока теситура. Това се забелязва особено при песни “на
тресене” - шопски и пазарджишки. От казаното следва: изразните средства в
песните и маниера на изпълнение, свързан с механизма на звукообразуване
предопределят диапазона на гласа като природен феномен.
При мъжете народни певци, звукообразуването по целия диапазон е
открито, на основата на гръден механизъм. Това лишава гласът им (особено
при тенори) от пробивността и височините на оперните певци. Причината е
в липсата на „купол и похват на закриване”. По време на изпълнение високите
тонове губят тембровата окраска на гръдния резонанс, звукът е слаб и лишен от
звънкост, поради т. н. „пречупване”. Гласът мени наситеността си и придобива
неестествен колорит. Спецификата във вокалната работа над диапазона на
народните певци произтича от неговия еднорегистров строеж т.е. липса на
преходи. Това създава определена изолираност. Ролята на вокалният педагог в
тази насока се изразява в подбор на подходящи методи за снемане напрежението
на гласовия апарат. Позицията на Цветана Дякович по този въпрос, касаещ
постановъчния процес на академично пеене се изразява в: „Неудобството,
което певците срещат при естествената смяна на регистрите, ще се избегне
чрез преливане не лекота във фонаторния акт при озвучаване на всички тонове
от диапазона един регистър в друг. Чрез смесване на вокалите, което смесване
поддържа непрекъснато висока позиция на тона, опрян добре на диафрагмата
и преливащо се от по-силно към по-слабо напрежение на гласните връзки. Тия
места на неудобство при пеене наричаме преходи в гласа”.[3:464]
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Именно наличието на тези преходи и тяхното преодоляване определят
съществените разлики в методите за изравняване на гласовия диапазон при
двата жанра пеене (академичен и фолклорен). При академичното пеенето се
осъществява с превес на главов резонанс, похвата на закриване и висока позиция
на звука. Колкото повече се отива към височините, звукът се „прикрива”, чрез
промяна на гласните - откритата гласна „А” преминава в закрита гласна „У”.
Този принцип е основен в методиката на Чавдар Хаджиев към който Елена
Ангелова - Орукин допълва : „След прехода превес има вокал „А”. Останалите
вокали „И, Е,У”, макар, че се изговарят според специфичното им произношение,
се пеят при отвор на устата за „А”. Освен това опората на звука се измества
постепенно назад от твърдо към меко небце... Без главов резонанс гласът звучи
анемично, монотонно, безсъдържателно. Липсва му ценното вибрато, което
придава топлота на тона. Гласът не се носи, а свързването между регистрите
е затруднено, особено при сложни интервали.”[8:59]
Като най-лесно средство, за да се почувства главов резонанс Дякович и
Йосифов прилагат пеене със затворена уста. Според тях по този начин най-лесно
се създава представа за главов резонанс. Различната методична насоченост
във вокалната работа при двата вида пеене налага изясняване спецификата в
механизма на звукообразуване при народно пеене. „Народните певци, които не
рядко се ползват само от гръдния регистър, имат крайно ограничен диапазон
и не могат да развият височини. Освен това на гръдния регистър не може да
се получи прикритие на тона. Следователно той не може да се вземе за основа
на двата регистъра при оперно пеене.” [3:463]
Това твърдение на Дякович е в подкрепа на становището за еднорегистров
строеж на диапазона при народните певци въз основа на гръден механизъм и
резонанс, за което може да се прилага следния метод: Намереният хубав звук в
централната част от диапазона на гласа постепенно се пренася във възходяща
и низходяща посока по хроматичен ред. При плавно поемане на въздух носуста се разширява устоглътъчния отвор, като долната челюст се разтваря с
меки очертания, чрез отпущане на подезичната кост, която изтегля корена
на езика надолу. След задържане на въздуха без да се променя установената
ширина в рупора, чрез мека атака се произвежда звук, който се насочва към
твърдото небце на горната челюст. При това от изключително важно значение
е предварителната представа за атака на тона и опора на звука.
Ако нисък женски глас (алт) има диапазон от “d – g1”, то най-удобната
теситура за певицата ще бъде: “f- e1”, това е т.н. „работен диапазон”. Среден глас
(мецосопран) с диапазон “g – h1” ще има работен диапазон от “ a - g1”. Висок
глас (сопран) с диапазон „ а – d2” ще се чувства комфортно в границите на “c
- h1”. Тоновете в посочения диапазон за всеки глас звучат плътно, наситено и
с много метален отенък.
За да се усвои гръдния механизъм при гръден резонанс, посочените
пределни тонове се пренасят нагоре до възможно най-крайната граница според
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индивидуалните възможности на певеца. Нужно е да се запази колкото може
по-голяма ширина във фарингоустната кухина при свободен ларинкс, да не се
измества звуковата опора от твърдо към меко небце. В този процес еластичността
в дишането премахва напрежението и поставя звукообразуащите органи в
естествена позиция. В голяма степен спомага за най-правилната връзка с
резонаторите. Именно чрез координацията между дишане звукообразуване
и резонанс, тонът получава широта, сила и тембър.
Чрез подходящи вокални упражнения, овладян дихателен процес,
хоризонтално разтягане на небната завеса, ненапрегнати лицеви мускули и
активност на певеца относно качествено озвучаване на фразата още от първия
тон – диапазонът на различните видове глас може да бъде разширен (сопрани
до “е2 - f2”, мецосопрани до „h1 – c2“ и алти до „a1 – b1”). При това от голямо
значение е степента на концентрация и интелигентност на обучавания певец.
По този начин звукът по своему е полузакрит. Получава се смесено звукообразуване, което води до по-голям тонов обхват и изявени вокално-технически
и изразни възможности на фолклорния певец в определен маниер на изпълнение. Употребата на високи главови резонатори (челна и носна кухини) при
народния маниер е ограничена. Изключение правят някои похвати, характерни
за Пиринския край, Шоплука и Пазарджишко - ацане, провикване, както
и назализация в пеенето на помаците в Родопите и Пирин. Всичко това е
зависимо и продиктувано от маниера на изпълнение. Така певици с изявени
гласови възможности могат да достигнат диапазон от две октави, но и това
има своята връзка с песенната традиция в съответния регион. Мелодичният
строеж на песните, амбитуса, фонетичната характеристика, съпровода от
народни инструменти, та дори и климатичните условия също влияят върху
гласа и неговите изпълнителски възможности. В подкрепа на казаното е
мнението на Анка Кушлева: „Обяснението на това специфично прикриване на
гласа се дължи преди всичко на диалектните, фонетични особености, които
формират мека атака на изговор, респективно и звукообразуване.” [7:28] От
това следва: Смесеният механизъм на звукообразуване при народно пеене се
формира върху основата на гръден резонанс. Чисто фалцетно народно пеене,
както при жени, така и при мъже не е прието. Такова смесено звучене се среща
в Добруджа, Северна България и Странджа. Естественият гласов регистър
при народно пеене е гръдния.
Механизмът на звукообразуване се свързва и с атака на тона. Атака
или встъпване в тона е важен елемент от вокалната техника. Това е началото
на певческия тон, първият момент на неговото образуване. Преди да запее
певецът трябва да има точна представа за това, накъде да отправи и концентрира своята мисъл, за да насочи правилно звуковата вълна т.е. на кое място
да атакува. Според мястото на атакуване различаваме три вида атака: твърда,
мека и придихателна.
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Твърда - при нея гласните връзки са плътно прилепени, задържайки
подструнното налягане на въздушния стълб под тях. Тази въздушна струя
раздалечава гласните връзки с удар. Затова е известна под името coup de glotte
- удар върху гласовата цепка. Произведеният звук е ярък, огърлен и лишен от
блясък. Тази атака се чувства от певеца в областта на ларинкса. При нея трудно
се развиват височини и диапазонът е ограничен.
Мека - гласните връзки са приближени една до друга, но не са плътно
прилепени. Подструнното налягане е умерено и въздушният стълб преминава
спокойно, без тласъци. Издишването на въздуха и атакуването на тона става
едновременно. Звукът е мек, окръглен и тембрист.
Придихателна - поради широко отворения глотис, въздухът преминава
свободно и излиза преди началото на тона. Гласните връзки са лишени от
активност. Този вид атака показва, че у пеещият липсва дихателна опора.
Звукът е неустойчив, дишането е кратко, недостатъчно за озвучаване дори на
малка вокална фраза. На лице е интонационна и артикулационна неяснота.
При народно пеене намират приложение и трите вида атака. За да звучи
образуваният тон бистро, точно и изравнено добре е певецът да се освободи
от непроизводителните шумове. Важно изискване е: съчетаване на вдихателна
с певческа позиция на гласовия апарат. Положението и формата на рупора и
устната кухина да предшестват момента на озвучаване.
Твърда и придихателна атака са заложени в песенния стил на Тракия,
Шоплука и Пазарджишко (наличие на подемен тон). Запазват се при провикване, възгласи, шепот и други вокални ефекти за стилно изпълнение на
някои образци. В процеса на обучение по-трудно се постига мека атака, която
осигурява темброво и динамично нюансиране, по-голяма издръжливост на
гласовия апарат. Опитът показва, че в постановъчния процес и трите вида
атака могат да послужат, като средство за преодоляване на някои вокални
недостатъци.
-Твърда атака би подобрила наличието на вял, ленив звук.
Упражнения с мека атака ще отстранят напрежението, форсираното
пеене и твърдостта в звука и говора.
Наличието на придихателна атака, „предупреждава”, че има проблеми
с междинната фаза (задържане) в дихателния процес.
Механизмът на звукообразуване при народно пеене може да се сравни
с този при академично пеене и с руската народо-песенна школа. Разликите
се проявяват повече спрямо академично пеене, а приликите - с пеенето в
някои области на Русия. И при трите жанра пеене има три опорни пункта в
звукопроизводителния процес, във връзка с които се проявява спецификата:
дишане, звукообразуване и резонанс. Добре овладяното певческо дишане
осигурява спокойствие на певческия акт, чиста интонация, интензивност на
звуковия поток, филиране на тона.
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Разликите са в следните показатели:
Дишане:
Прилагане на костоабдоминално дишане при академичен, преобладаване
на гръдно и смесено при народен.
Атака на тона:
Мека атака при академичен, трите вида атака (твърда, мека и придихателна) при народен, като елементи от стиловата характеристика на отделните
области с превес на твърда.
Резонатори:
При академичен маниер се ползват гръдни и главови резонатори, като
последните са основа за висока позиция на звука. Без главов резонанс гласът
звучи анемично, липсва му ценното вибрато. Преобладаване на гръден резонанс при народно пеене, без ползване на високи главови резонатори (челна
и носна кухина). Изключение правят някои специфични похвати: ацане,
провикване.
Позиция на звука:
Висока позиция при академичен маниер и постепенно изместване
опората на звука назад от твърдо към меко небце. Гръден механизъм, директно
експониран и гръден резонанс определят ниската певческа позиция при народно пеене. Това е другата съществена разлика, която е свързана с резонанса.
Липсата на висока позиция и високи главови резонатори, определят по-малките
възможности на народния глас, ограничават резонанса в гърдите, глътката
и устната кухина. Гръдното озвучаване на тона и директно експонираният
звук силно влияят върху диапазона и тембъра на гласа.
Диапазон на гласа:
Широк диапазон в три регистъра и преходи между тях при академичен
маниер. Прилагане на похвата “закриване”, чрез промяна на гласните във
висок регистър. Ограничен диапазон в еднорегистров строеж при народен.
Артикулация и дикция:
Академичния маниер на пеене е съобразен с изискванията на ортоепията
(правоговора) в българския език и всички нейни правила. Народният маниер
се подчинява на тези правила, но към тях се прибавят и особеностите на
говорните диалекти.
Темброва характеристика:
При академичен маниер: гъвкавост и богатство на нюанси. При народен:
специфична темброва окраска вследствие открит звук.
Положение на ларинкса по време на фонация.
В редица теоретични изследвания на наши и руски вокални педагози,
този въпрос заема важно място. Ако певецът вокализира при най-високо
положение на ларинкса, гласните му струни ще се окажат притиснати, звукът
също поради намаляване резонаторното пространство на надларинксовата
тръба. По този въпрос Елена Орукин пише: “Не бива да се допуска никакво
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излишно напрежение на ларинкса. При напълно нормално устройство на гласовия апарат и правилно певческо дишане, той заема естествено фонаторно
положение. Само в случаите, че този орган стои неестествено високо, тогава
се налага намеса на педагога. Насилствено ниското поддържане на ларинкса
също лишава гласните връзки от необходимата свобода и спокойно трептене.
Не може да се иска и абсолютно фиксиране на ларинкса понеже той все пак
прави слаби движения при различните гласни и звучни съгласни” [8:73]
В подкрепа на Орукин е твърдението на Карапетров: “Пределно високото и
пределно ниското певческо положение на ларинкса са категорично несвойствени
за добрите певци. Средното ниво означава вече известна гарантирана свобода
на звукоизвличането.” [4:39]
Всъщност за стандартно положение на ларинкса става дума. В своите
изследвания руският учен Дмитриев отбелязва: “При пеене може да се забележи
изместване положението на ларинкса, свързано с характера на гласа. При
всички изследвани баси и баритони ларинксът значително се отпуска, а при
сопрани малко се повдига или остава на мястото си. При тенори и мецосопрани измествания не са установени. Наблюдава се индивидуален характер
на преместване на ларинкса при пеене.” [2:39]
От казаното следва обобщението: При академичнен маниер на пеене
ларинксът заема естествено фонаторно положение. То може да се променя
според методите на педагога с цел да се осигури оптимално резониране на
гласа и дължина на надставната тръба за всеки вид глас. При народно пеене
връзката между речевата и певческа интонация, гръдният механизъм на
гласообразуване не позволяват изкуствено поддържане на ларинкса в определено положение. Нужна му е свобода и естественост, която певецът трябва
да осигури още при вдишване, независимо от вида глас.
В постановъчния процес от изключително важно значение е да се
осъзнава разликата в двете функции на ларинкса: говорна (фонетична) и
певческа (фонаторна). С това се противопоставяме на твърдението на Ан.
Дафов: “При народното пеене с много малки изключения ларинксът се намира
във високо положение или средно, за разлика от оперния изпълнителски стил,
където за да се осъществи прикриване на тона, ларинксът при пределно ниско
положение”[1:103]
Практическият опит показва: свободата на ларинкса е предпоставка за
окръгленост, напевност и продължителност на фонемите, които са основата
на вокалния процес. Върху тях се реализира орнаментиката при различните
маниери на изпълнение.Тази свобoда осигурява непринуденото му движение
нагоре и надолу в зависимост от гласните и тяхната класификация: А - център,
Е, И - високи; Ъ, О, У - ниски. Разбира се тези движения са минимални, но са от
значение за правилното им озвучаване и постигане на специфична темброва
окраска за народния глас.
Посочените различия в механизма на звукообразуване между народно
и класическо пеене, характерни за българската певческа традиция откриваме
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и в народния маниер на изпълнение в някои области на Русия. Основания
за това ни дават обобщенията от теоретичните изследвания на Николай
Кауфман, Христиансен и Калугина.
Според Кауфман българският народ влиза в състава на славянските
народи. По език, народно творчество, нрави и обичаи той спада към групата
на южните славяни. Той изхожда от предпоставката, че след като в езиково
отношение близостта е явна, трябва да се очаква подобна близост и по
отношение на народната музика. Речта предхожда песента, която възниква
на основата на словото. Стихът е носител на мелодията, а езикът на всеки
народ се отразява със спецификата си върху мелодиката на народната песен.
Следователно, народи със сродни езици ще имат сродна, близка народна
песен. Сравнителното проучване на Кауфман показва близост между някои
видове песни на българите и източните славяни: коледни, на ладуване,
сватбени и особено трудови-жътварски. Приликата той свежда до тематика,
стихосложение, амбитус, интонация, характерни мелодични каденци, ладова
основа. Не дава обяснение за спецификата в начина на звукоизвличане, но
подчертава характерни прийоми и орнаменти близки до българските: “От
цитираните български и източнославянски жътварски песни се вижда, че
мелодиите в минорен лад с тесен тонов обем са сродни, свързват ги и отделни
стереотипни, мелодични ходове.” [6:103]
Кауфман твърди, че орнаментиката в някои от тях напомня “тресене”,
познато у нас от песните на жътва в Пазарджишко-Ихтиманския край.
Провикването е друг близък похват. Той отчита голямата близост между
българската и източнославянската народна музика по начин на изпълнението
му, мястото му в музикалното изречение, жанровете в които се среща и
вокалите на които се озвучава.
Опирайки се на дългогодишният си опит като вокални педагози и диригенти на народен хор Калугина и Христиансен посочват характерни черти в
народното пеене на някои области в Русия. По тяхно мнение, маниера на пеене
и фонетиката на езика са органически свързани, като елементи на народната
музикална реч. Анализирайки механизма на звукообразуване Калугина
подчертава, че гръдният регистър се насища с гръден резонанс, а високият с
главов, заедно с това важна е дейността на гласните връзки и направлението
на звука. “Народните певци не ползват купол, който служи за прикриване на
високи тонове при академичното пеене. Звукът идва праволинейно, не както
при поставените гласове, тъй като основни резонатори се явяват гърдите
и устната кухина.” [5:79]
Христиансен твърди: “Народните певци се ползват от разговор- ното
състояние на гласовия апарат. Основа на пеенето е гръдното звучене, с
преобладаване на гръден резонанс.” [9: 52] По негово мнение народното пеене
е звънко и полетно “пространствено.” Националният колорит се корени
в речевите особености и различното формиране на гласни и съгласни в
различните региони на страната. Гръдният механизъм на звукообразуване
91

доц. д-р Светла Калудова-Станилова

предопределя и размера на диапазона: октава при жените и нона-децима при
мъжете, при това Христиансен е категоричен, че в този диапазон певиците
имат “чиста звукова интонация”. Диапазонът се разделя на два регистъра:
гръден и главов, с превес на гръдния. Това той свързва с гръдното озвучаване
на народното пеене, където звучи разговорната реч. Интересно е, че мъжете
в нисък и висок регистър пеят гръдно, а в крайните тонове от диапазона не
прикриват гласа. Тенорите никога не преминават на фалцет във височините.
“Народните певци пеят като правило с удивителна свобода на гласовия апарат,
никакво напрежение - ни в гърло, ни в артикулация, ни в устни. Изражението
на лицето на певеца остава винаги естествено. Разговорното положение и
не напрегнатите, меки усни дават възможност на изпълнителя да се ползва
с цялото богатство на разговорната мимика и правдивостта на речевата
интонация.” [9:48]
Според Христиансен руският народен маниер на пеене не е еднороден.
В отделните области на Русия пеят различно. Той дава за пример Уралски
народен хор, чийто певци са от Свердловска и Пермска област. Там пеят
“със съвършено разговорно положение на гласовия апарат, уста отворена
разговорно с естествено положение на меко небце. Не си служат с долно ребрено
дишане, а вибратото в гласа има малка амплитуда на колебание, звукът е
открит.” [9:26] В това свое изследване той подчертава, че в Южноруските
народни хорове се среща полуприкрит маниер на пеене, който дава голяма
амплитуда във вибратото на гласа. Типичен представител е Людмила Зиикина.
Негово категорично мнение е, че при полуприкритото пеене има по-голямо
отпущане на долната челюст, а мекото небце е повдигнато. В резултат на това
се увеличава обема на усто-глътъчния отвор, диапазона достига октава и
половина, но в смесено звукообразуване. При това значително се увеличава
амплитудата на вибратото в гласа. Звукът престава да бъде открит. Тембърът
е наситен, красив и емоционален. От педагогическата си практика той прави
обобщения относно смесения маниер на пеене счита, че народният глас
губи лекотата и подвижността си на пеене във висок регистър и като че ли се
доближава до академичния. Според него човек не владее прикриването на
гласа по природа, придобива го под контрол на вокален педагог. Така певецът
може да достигне по-широк гласов диапазон, който да му осигури по-големи
изпълнителски възможности. Христиансен подчертава своята категоричност
така: “Аз смятам, че сферата на възможностите на полуприкритият маниер
на пеене е по-подходящ за солово пеене, при което гласът показва по-добре
своите индивидуални качества чрез изразително вибрато. В ръководеният от
мен Уралски народен хор по тази причина аз не вземам певици с полуприкрит
маниер. За мен разговорният, неприкрит маниер е най-целесъобразен именно
в хоровото пеене. При него се съхраняват най-ценните качества на традиционното народно, хорово пеене, неговата особена интонационна чистота,
ансамблова спятост и спецификата на тембровата окраска.” [9:15]
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От всичко казано следва: Между българската и руската народна песен
съществуват много общи черти не само спрямо изразните средства, но и в
механизма на звукообразуване т.е и в елементите на вокалната техника,
които се изразяват в:
Механизъм на звукообразуване:
Преобладаване на гръден механизъм. Смесен се среща в отделни региони
във връзка с маниера на изпълнение. (Южноруски народи). Звукът е открит,
не се ползва висока позиция. Открит маниер се прилага в солово и хорово
пеене, а прикрит само в солово.
Резонанс:
Основа на пеенето е гръдното озвучаване с преобладаващ гръден
резонанс. Основни резонатори се явяват гърдите и устната кухина.
Диапазон на гласа:
Гръдният механизъм на звукообразуване предопределя диапазона:
октава при жените и нона-децима при мъжете.
Артикулация и дикция:
Народните певци в България и Русия се ползват от разговорното
състояние на артикулационния апарат. Националният колорит се корени
в речевите особености и различното формиране на гласни и съгласни в
различните региони на страните.
Изведените показатели потвърждават приликите с българския фолклорен
маниер на пеене. Тази характеристика не остава на страни от погледите на
българските диригенти, композитори и вокални педагози - Асен Диамандиев
и Филип Кутев. Така те по примера на хор “Пятницки” създават първите
многогласни народни хорове в България.

•
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За стила в музикално-фолклорното изпълнителство
доц. д-р Светла Калудова-Станилова

Проблемът за музикално-фолклорния изпълнителски стил се поставя на
дневен ред в началото на 60-те год., когато Филип Кутев провокира аналитично
мислене у дейците на науката не само към генезиса на народното творчество, но
и към музикално-фолклорното изпълнителство и неговото развитие. До този
момент народната песен и изпълнението й придобива популярност чрез ефира
на БН Радио и обособилите се концертиращи групи и фолклорни ансамбли.
И тук отново възниква въпросът за стила. По този въпрос M. Големинов
пише: “Развитието на музикалното творчество на нашия народ е вървяло
от колективното към индивидуалното. Музикалният стил е следвал същото
развитие... Нашето народно звукотворчество си има своеобразна и напълно
завършена естетика - то си има свой стил... Стилът на творчеството на
един народ е пряко отражение на неговия живот.” [1 : 86]
В настоящата статия ще се спрем на изпълнителския стил в традицията
- едногласен и двугласен във вокална и вокално-инструментална форма на
проявление. Това налага изясняване на понятието стил. То намира широко приложение в различни области на познанието: (философия, естетика, различните
видове изкуства); на живота (стил на поведение, хранене, обличане); като характеристика на големи епохи от развитието на човешката култура – класицизъм,
романтизъм, барок или като обобщение на отличителни белези на едно или
друго национално изкуство (български стил, руски, френски, испански и т.н.)
В по-общ план понятието стил се определя като: съвкупност от отличителни
особености за художествени произведения, характерни за дадена епоха, школа,
нация или отделна личност.
В музикално-терминология речник има следното значение: исторически
обусловена система на художествено мислене, резултат на определена методология,
която характеризира изкуството на дадено направление, школа или отделен
творец. Тази дефиниция е по-близо до жанровата определеност в изкуството:
литература, поезия, изобразително изкуство, скулптура, музика, приложни
изкуства, кино и др. Тя допълва определението и предполага диференциран
подход към понятието стил в различните изкуства.
Значението на термина в музиката е широко обхватно: класика, фолк,
джаз, поп, рок, пънк и др. Те от своя страна се подразделят на: вокален, инструментален, вокално-инструментален. Различните видове стил взаимно си
влияят и допълват: фолк-поп, фолк-джас, поп-фолк и др. Днес ние сме свидетели
на взаимодействие и влияние между джас и различни жанрове като фолк, рок,
поп, филмова и телевизионна музика. Понятието стил намира приложение и
в творчеството на отделната личност (художник, писател, композитор, певец,
инструменталист и т.н.) Всеки един от тях може да бъде представен от различни
свои стилови елементи (направления) и маниер на изпълнение (съвкупност от
музикално-изразни и вокално-технически средства, характеризиращи дадена
фолклорна област или изпълнител) Това показва, че маниерът на изпълнение е
елемент от стила, той участва в неговото съграждане.
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В редица теоретични изследвания на В. Стоин, Н. Кауфман, Ел. Стоин, Св.
Захариева и др. е отразено, че най-разпространеният начин на пеене в традицията
е колективният. Едногласните песни се изпълняват групово, антифонно - от две
по две, три по три и рядко от повече певици в група. При двугласните песни една
певица пее първия глас ( “извиква”, “издига”, “води”), а две или три придружават
с втория ( “слагат”, “полагат”, “влачат”). Главни носители на песенната традиция
са жените, а мъжете повече музицират инструментално.
Антифонният принцип на пеене се прилага и при солово изпълнение
- две певици се редуват при пеене на нива, на седянка, в някои моменти на
сватба и на трапеза. При тях често се наблюдава застъпване. Според посочените
автори има известно основание да се допуска, че по този начин е възникнала
примитивната диафония с неизменно бурдониращ втори глас. Принципът на
редуване се прилага и при съвместно изпълнение на певец и инструмен-талист.
По време на пеенето обикновено инструментът свири в унисон с песента.
Казаното ни дава основание да определим изпълнителския стил в
традицията като:
А) едногласен;
Б) двугласен;
В) А+Б във вокална и вокално-инструментална форма на проявление
в обособените музикално фолклорни области (седем основни, във вокалния
стил, като към някои от тях има и подобласти).
Разглеждането на едногласния и двугласния песенния стил поражда
необходимостта от разясняване (анализиране) спецификата му в отделните
региони. По общи показатели бъл-гарските музикално-фолклорни диалекти
можем да групираме в два дяла - източни и западни. Това е общоприетото и
традиционно деление и на езиковите диалекти, тъй наречената Ятова граница, която започва от устието на р. Вит и върви на юг по посока на Пирдоп,
Панагюрище, Разлог, Гоце Делчев, Солун като прави доста голяма извивка на
изток при Пазарджик. [8 : 54]
Според Ел. Стоин: “тази разграничителна линия е валидна и за народната
ни музика, тъй като българските говорни и музукално-фолклорни диалекти в
общи черти съвпадат.” [9 : 14] В определените музикално-фолклорни области:
Тракийска, Родопска, Пиринска, Шопска, Сев. България (Североизочна, Средна
Северна и Северозападна) и Добруджа се установяват отличителни черти на
песенния фолклор, по които музикалните диалекти и стил се разграничават
един от друг по съставящите ги компоненти:
А) Изразните средства в песента - мелодика и орнаментика, ладова
основа, метро-ритмика, фонетични особености на говора.
Б) начина на изпълнение (маниер): едногласен, двугласен, антифонен,
орнаментален. Той от своя страна се свързва с особеностите на:
В) вокално-изпълнителското майсторство на певеца, което се
проявява в: механизъм на звукообразуване, атака на тона, вид певческо дишане
и резонанс, артикулационна сръчност, способност за орнаментиране.
Едногласната песен и стил на изпълнение носи спецификата на всяка
фолклорна област. Стилът на изпълнение синтезира много от чертите на
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регионалното пеене, които го правят различно от останалите. При източните
диалекти песенният стил е едногласен, има мек говорен диалект с преобладаване
на повече гласни, което е предпоставка за по-голяма вокалност. Във вокалната
техника преобладава: смесен механизъм на звукообразуване, мека атака на то-на,
по-сложна орнаментика и щрих legato. Орнаменталният изпълнителски стил на
Тракия е с най-силно влияние над останалите източни музикално-фолклорни
диалекти, в които преоб-ладава едногласното пеене.
При западните диалекти със силно влияние е шопският песенен стил.
Шопът ревностно пази своите фолклорни традиции и маниер на изпълнение,
независимо къде се е преселил. Двугласните шопски песни синтезират основни
характеристики, съдържащи се и в двугласните песни на други райони, върху
които са прибавени и проявени локални черти на песенния стил: това е бурдонната форма на изпълнение, която има всеобщо разпространение във всички
двугласни райони в страната: Шопска област, Пазарджишко-Ихтиманска,
Пиринския край, Велинградско. Счита се, че инструменталният бурдон води
своят произход от вокалния и е исторически по-късно явление. [3 : 19] При
вокалната диафония вторият глас има възмож-ности за движение, при което
прераства в творчески принцип. Неподвижността на втория глас е относителна
в българската двугласна песен. Тя се запазва до толкова, доколкото отразява
господството на една единствена тоническа основа. При смяна на тоническата
основа в мелодията, вторият глас без да престане да бъде бурдонен, нарушава
своята неподвижност и преминава плавно или чрез скок върху нова тоническа
опора, разкривайки своята пълна зависимост от ладоинтонационната структура
на песента. Важен белег, който обуславя спецификата на бурдонния двуглас
е неговият вокален характер. “Следящият глас” е по-гъвкав и подвижен в
сравнение с инструментално фиксирания бурдонен тон. Бурдонната техника
на изпълнение въплътява в себе си основни конструктивни принципи: поддържане, подчертаване и запазване на тоническата основа. Преобладаването
на секундовото съзвучие придава , пълнота, острота и наситеност на звуковата
тъкан при реализацията на песента. Неточното интониране на тези съзвучия
водят към особено слухово възприятие, което носи белези на нетемперираност.
Уникалното в изпълнението на самородните таланти е невероятният им усет за
“сглашяне - спяване” на гласовете, чрез проява на интуитивен “тембров” слух
при директна емисия на звука.
В традицията бурдонната форма на двугласния стил се наблюдава в две
разновидности:
а) първи вид, при който първият глас изнася основната мелодия, а
вторият бурдонира (примери № 1 и № 2)
Изпълнението на първи вид двуглас изисква от певиците гръдно звукоизвличане за конкретната област, твърда атака на тона и типичен диалектен
говор. Много важно условие за стиловата характеристика е изпълнението на
специфичните похвати: подемен тон, тресене и провикване.
б) при втория вид - вокална хетерофония, процесът е огледален т.е. вторият глас пее мелодията, а първият се противопоставя с дълги, опорни тонови
трайности. Среща се в Пазарджишко - Ихтиманския регион: (пример № 3)
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тонов обем
пример № 1: Шопски двуглас

тонов обем
Пример № 2: Пазарджишки двуглас - първи вид

Пример № 3:
Пазарджишки двуглас - втори вид - втори глас изпълнява “тресене”

тонов обем

“За разлика от бурдонният двуглас при този вид вторият глас, колкото и
да е подчинен на мелодията той има своя мелодическа линия, която се стреми да
се разгърне по същите ритмомелодически пътища, както мелодията. Вторият
глас проявява стремеж към известно изравняване с мелодията по отношение
на отделните компоненти - интонация, метроритъм, орнаментика. Това
довежда до относителна равностойност между двата едновременно звучащи
варианта.” [4 : 38]
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Уникалността на това явление ни дава възможност да го представим като
вокален фено-мен в традиционното изпълнителство. За начина на изпълнението
му Кауфман пише: “Двуглас пеят жените по двойки една певица първи глас, друга
певица втори глас с отпяване анти-фонно от друга двойка...Най-характерно е
движението на втория глас, който често има обособена мелодическа линия”. [5 :
56] В този вид двугласен стил се проявява невероятният усет на народния певец
за постигане на спятост, стройност и художественост в изпълнението. Особеното
в този вид се изразява и в това, че вторият глас трябва да притежава лекота в
орнаментирането, светлина и летливост в тембровата окраска на гласа.
Въз основа на направените изследвания върху двугласни песни установяваме следните прилики и разлики, които се наблюдават и в представените
примери. (№ 1, 2 и 3)
Приликите и при двата вида са:
а) тесен тонов обем на песните;
б) наличие на подемен тон върху вокал (Е, И);
в) специфични елементи, характеризиращи, маниера на изпълнение
- тресене, подемен тон, провикване;
г) антифонно пеене по групи - изпълнение от жени;
Разликите се изразяват в:
1. Различната функция на песните. Първият вид са на хоро, на седянка
и обичайни. Вторият вид са обикновено жътварски (на връщане от нивата),
сватбени, на трапеза и седенкарски.
2. Изпълнението на песните:
а) При изпълнение на песни от втори вид - една певица пее първи глас
и една - втори, докато при другия вид двуглас- една пее първи глас, а две или
три втори (влачат, слагат, окат).
б) Пеене, при което вторият глас “води” основната мелодия и “тресе”.
Този двугласен начин на пеене се среща единствено в Пазарджишкия край. При
двугласни песни в другите региони мелодията се води от първия глас, а втория
е бурдониращ върху I ст. или подтоничен тон.
Посочените прилики и разлики се отнасят предимно до вида на изпълнението, което свързваме със следното:
1. Тесният тонов обем на този род песни и преобладаващото секундово
движение в мелодията, създават удобство за певеца относно: теситура, вокализация, интонация, орнаментиране и лекота в звукоизвличането.
2. Традиционната практика показва феноменалният усет и естетика от
страна на народния певец относно специфичната орнаментика в народопесенния
изпълнителски стил и маниера на изпълнение.
3. Сложността на вокалния похват “тресене” изисква изпълнение на
мелодията от една певица поради:
а) когато мелодията се пее от една певица тя има творческата свобода
за импровизация при изпълнение;
б) похвата “тресене” се изпълнява по-лесно при индивидуално изпълнение,
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в противен случай е нужна специална подготовка за постигане на унисон в
отделните гласове, който се изразява в едновременност на встъпление и край,
дишане, атака на тона, артикулация, еднаквост в тембровата обагреност,
орнаментиране и музикален изказ;
в Певицата, която ще “тресе” във втория глас трябва да притежава светъл
глас и да изпълнява орнамента с лекота. В противен случай ще има теситурни
затруднения и няма да се получи необхо-димото въздействие характерно за този
похват. Всичко това е важно условие за убедително и впечатля-ващо изпълнение
на народната песен съобразено с регионалната характеристика.
Паралелизъм е третият вид двугласен изпълнителски стил в традицията,
на който ще се спрем. По общо мнение двугласът в паралелни интервали се
приема за най-примитивен. Най-често срещан е секундовия паралелизъм, както
в дихорд, така и в по-различни структури, при който приоритет има интервал
г2. Среща се в песните на всички двугласни райони, но най много в Пиринския
край, Шоплука, Неделино и Велинградско. Интервалът секунда в народните
напеви се проявява преди всичко с неговият характерен фонизъм. Колкото
е по-тесен амбитуса на песента толкова повече са “биещите се секунди”. При
изпълнението им от самородни таланти в традицията те се насищат акустически
неорганизирани портаментни плъзгания, с особена звукова обагреност, която
носи елементите на първичност и прави българското пеене уникално и неповторимо. Такова пеене е зависимо както от вокалните умения на певиците, така
и от тяхното чувство за хармония и естетика на звука. Народът го оприличава
по следния начин: “пеят како дзвонци”.
Пиринския край и Шоплука са съседни области и това оказва влияние за
близост в дву-гласния изпълнителски стил относно вертикалната постройка.
Тесният амбитус и бурдо-ниращият втори глас са предпоставка за секундов
паралелизъм. Песните се пеят напрегнато, силно, открито, с дисонантни съзвучия,
към които изпълнителите проявяват особена чувстви-телност както в бързи
(оразмерени), така и в безмензурни песни. Певиците от втория глас ка-точе ли
се стремят да “надпеят” първия. Затова вторият глас най-често се пее от две или
по-вече певици. В Пиринския край наравно с жените, двугласно пеят и мъжете.
Гласовете се спяват лесно поради по-непретенциозната мелодика по отношение
на орнаментиката.
Типични примери са следващите две седенкарски песни.

Пример № 4: Пирински двуглас
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Пример № 5: Шопски двуглас

По специфичен начин секундовият паралелизъм намира приложение в
двугласното изпълнение на песни от Неделино (Източните Родопи) и Велинградско.
Поради междинното разположение на районите се чувства осезателно влияние от съседните двугласни области. В Неделино се заселват преселници от
Югозападна България пренесли двугласното пеене, а Велинградско е в съседство
с Пиринския и Пазарджишко-Ихтиманския край, затова и стилът на изпълнение
чувства тяхното влияние (недоизказване на текста, раздвижен втори глас). От
смесването на населението и тяхната песенна традиция се е получил оригинален
двугласен стил. И в двете области песните се изпълняват от момичета две по две
- антифонно. В Не-делино се наричат “на гальене”. Спецификата на двугласният
начин на изпълнение се изразява в движението на втория глас, който следи
първия по-особено т. е. “търси” секундовото съзвучие, често чрез кръстосване
на гласовете. В повечето случаи неделинските песни започват с подемен тон
на вокал “е” и има низ от паралелни г2. Изпълнението на този двуглас има
своите особености не само относно мелодичните и ладовохармонични връзки.
“Скачащият” на низходящи и възходящи интервали (ч4) втори глас не може да
се изпее от случайна певица. На първо място нейното звукоизвличане трябва
да е в еднакъв механизъм с певицата, която “води” основната мелодия. И двете
изпълнителки да интонират вярно и да постигнат еднаквост на музикалноизразните и вокално-изпълнителските средства. По демографски данни и
двата района са населени с преобладаващо българомохамеданско население.
Мекият говор и високото резонаторно озвучаване при помаците спомага за
наличието на разлято пеене с подчертан носов отенък. Това придава специфичен
(локален) тембър на изпълнителския ма-ниер на двугласния стил при смесено
звукообразуване. С особена яркост това се отчита върху вокалите е = йе; о =
йо и някои диалектни думи (йубава = хубава). Казаното се потвърждава от
посочените примери.

Пример № 6: Неделински двуглас, тонов обем ч4
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Пример № 7: Велинградски двуглас, тонов обем ч4

В заключение можем да обобщим и изведем следните изводи:
* Двугласното пеене у нас е една от главните стилови особености на
народопесенната практика и затова се обособява като песенен стил, запазил се
и до днес.
* Традиционната практика показва феноменалният усет и естетика от
страна на народния певец относно специфичната орнаментика в народопесенния изпълнителски стил и маниера на изпълнение, така че освен разликите в
устройството на двугласа има разлика и в начина на изпълнение в зависимост
от регионалната специфика.
* Съществуването му днес е благодарение на носителите - информатори,
живяли в традиционни условия при приемственост от поколение на поколение
по интуитивен път чрез подражание.
До тук бяха описани характерни вокални форми на изпълнение в традицията. Освен тях съществуват и инструментални (солови или групови). При
съчетаването им се поражда вокално-инструментален стил.
С изследването на инструменталната народна традиция се занимават
редица изследователи. Докато техните усилия са насочени към описание
на инструментите, класификация и приложение в музикалнофолклорните
области, представители на едно младо поколение изпълнители, педагози и
диригенти като К. Шопов, Л. Досев, Т. Киров, К. Бураджиев, Вл. Владимиров, Вл.
Величков, Цв. Цветков и др. се насочват към разясняване на изпълнителския
стил, отделни технически похвати и методи за овладяването им. Досев определя
стила така: “Самото понятие стил на изпълнение включва в себе си множество
фактори, които се отнасят до артикулацията, щрихите и особеностите на
апликатурата, но в същото време като белези на стила могат да се посочат
и различни технически средства, художествени похвати.” [5 : 5]
В този смисъл съвместното звучене на инструмент и глас ще зависи не само
от характеристиката на народната мелодия, но и от степента на техническите
умения на изпълнителите.
Вокално-инструменталният стил има отличителни прояви в различните музикалнофолклорни области. Най-често срещаната форма на съвместно
изпълнение е редуване на песен и интермедия - антифонно. По време на пеенето
обикновено инструменталистът свири в унисон с песента. Понякога свирачите
сами пеят и си съпровождат. Съвместното изпълнение е зависимо от регионалните особености на двата стила. При анализиране на двете съставки откриваме
закономерност в приложение на едногласни или двугласни инструменти спрямо
вокалния стил. При съпровод на пеене в области с едногласен изпълнителски
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стил намират приложение мелодийни инструменти (кавал, гайда - без ручило,
гъдулка), а при двугласен изпълнителски стил двугласни (тамбура, двоянка).
Кавалът се среща във всички фолклорни области и е с най-силно влияние
върху маниера на пеене. Много от орнаментите на бавните песни са буквално
пренесени в кавалджийските мелодии. Това се отнася с особена сила за Тракийска
и Добруджанска области, където се наблюдава най-силното взаимовлияние между
вокалния и инструментален стил. “Някои специфични интонационни белези на
кавала, като “сеченето” (особен род повторение на един тон с леко почукване
на пръста върху отвора) е намерило отражение в пеенето на певици и певци.”
[6 : 69] Затова казват: “пее сякаш с кавал свири”. Мекият звук на кавала допълва
тембровата окраска на гласа, в резултат на което се получава силно въздействащо
из-пълнение. Тази проява е най-значима при съпровождане на безмензурни
песни. Типичен пример е изпълнението на бавни песни от Вълкана Стоянова
в съпровод на кавал от Никола Ганчев. Тяхното изпълнение е образец на чиста
интонация, стилна орнаментика и звукоизвличане, дълга дихателна фраза. С
невероятният си ансамбъл те доказват тази неразривна връзка и взаимозависимост между двата стила. Голяма част от репертоара на инструменталистите
всъщност са песни, които те изпълняват с по-богата орнаментика при бавни
мелодии, а при хороводните разширяват формата, като притурят нови колена.
Много често слушателят спонтанно реди думите на песента, слушайки нейната
мелодия в изпълнение на кавал, т.е. те са своеобразни “песни без думи”.
Гъдулката е застъпена не по-малко като съпровождащ инструмент в
Тракия, Пазарджишкия край, Добруджа, Шоплука, Св. България. Гъдуларите са
често и певци, които сами съпровождат пеенето си. Тяхната проява е най-често
в съпровод на трапезни, седенкарски и най-вече епически “кралимарковски
песни” в стил parlando rubato, характерни за Шопския край (Брезнишко,
Пернишко, Радомирско и западната половина на Софийско). Отличителен
белег на епическите песни е музикалното съдържание, а стилът на изпълнение е
свързан с гръден механизъм на звукоизвличане и твърда атака на тона. Основен
белег при тях е импровизацията. Те се изпълняват солово предимно от мъже
(жените пеят без съпровод или двугласно). Като съпровождащ инструмент
най-често се използва гъдулката (по-рядко гайда). В началото гъдуларят свири
импровизирано въведение, а между строфите импровизация върху мелодията.
По време на пеене се стреми да дублира мелодията. По-често пеейки, гъдуларят
свири бурдониращ тон.
Кавалът и гъдулката са съпровождащи инструменти в Добруджа, но
предпочитание има към гъдулката. Тракийският вокално-инструментален стил
е със силно влияние над добруджанския (вследствие на много преселници).
Мекият и топъл глас на добруджанските певици и певци (при смесен механизъм
на звукоизвличане) се допълват от нежния звук на гъдулката, чийто съпровод
създава условия за богато темброво и динамично нюансиране на изпълнението.
В Добруджа много от песните са разпространявани по панаири от пътуващи
гъдулари. В инструментален съпровод от гъдулка или цигулка в Св. България
се пеят най-често трапезни песни, мелодично по-развити и орнаментирани.
Северняшкият вокален стил, който се отличава със смесен механизъм на
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звукообразуване и преобладаваща мека атака на тона е в синхрон с естетиката
на звука от посочените инструменти.
Гайдата е инстумент, който може да съповожда едногласно и двугласно.
Той е популярен и с двете си разновидности - джура и каба. Като едногласен
съповождащ се се-ща във всички региони. Типичната му поява е в Тракия,
най-вече в Странджа. Нейният специфичен тембър допълва мелодически и
вокални характеристики на песенния стил, свързани с опяване на тона (перихелиза), приоритет на минорна ладова основа, палатален говор, вибрато. Често
бавната странджанска песен звучи много добре и с лиричния звук на кавала.
Като съпровождащ двугласен инструмент (гайдата) най-често се използва при
епически песни в Шоплука.
“Каба” гайда е типичен съпровождащ инструмент в Родопите. Така се
изпълняват не само протяжните безмензурни, но и песните на хоро. Тук наравно
със жените пеят и мъжете. “Диапазонът на каба гайдата напълно отговаря
и създава удобство за мъжкия глас, докато женският глас не винаги може да
овладее височините, като имаме предвид доста големия амбитус на родопската
народна песен. Тези обстоятелства предявяват към певицата изисквания,
които могат да бъдат преодолени само със смесения тип звукообразуване.”
[7 : 23] Този цитат е в потвърждение на нашата теза за взаимовлиянието между
двата стила на изпълнение спрямо регионалната специфика.
Тамбурата съпровожда най-често двугласните песни в Пиринския
край. Тя е подходящ инструмент за диафоничния стил, тъй като съпровожда
свирейки двугласно. Нейният приглушен и нежен звук е подходящ за изява
на гласовете, които съчетават в себе си характерното открито звукоизвличане
с речевата интонация и звукова обагреност на диалекта. В Родопите се среща
“саз” (голяма тамбура).
Двоянка е бурдониращ двугласен инструмент, който се среща в съпровод
на двугласни песни в Шоплука и Св. Зап. България
Въз основа на изложеното може да се обощи, че:
* Най-честите прояви на вокално-инструменталният стил са при
безмензурни (трапезни, сватбени) и епически песни.
* Взаимодействието и взаимовлиянието между двата стила се наблюдава
между средствата на музикалната изразност и вокално-изпълнителската техника
на певците и инструменталистите.
* Фолклорните изпълнители притежават уникалната способност за
най-удачното съчетание на песните и инструментариума за дадена фолклорна
област.
* Инструменталните мелодии (безмензурни и хороводни) често водят
началото си от песенни образци.
В общи линии това са някои характерни традиционни стилови особености,
които за радост все още се наблюдават в отделните региони. Съхраняването на
тази традиция откриваме при групите за автентичен фолклор, при изпълнители
в различни възрастови групи на регионални и национални събори-надпявания.
По този път макар и на не съвсем естествена и непринудена приемственост, ние се
стремим да съхраним за по-дълго, едни от най-ярките прояви на традиционното
музикално-фолклорно изпълнителство.
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Многогласното третиране на народната песен в съвремието е стъпка в
нейното еволюционно развитие като реална необходимост. Тук проблемът за
стила намира проявление в три направления:
а) запазване спецификата на народопесенния стил с регионалната му
характеристика съобразно основния напев;
б) до каква степен народопесенният стил присъства в творческия почерк
на композитора;
в) развитие на вокалната техника на народния певец, съобразно творческите
търсения на композитора. Това са въпроси, които вълнуват поколения певци,
диригенти, педагози и слушатели. Голямото разнообразие на народопесенния
изпълнителски стил и похвати в традиционната музикална култура създава
затруднения при комплектуването на отделните партии в многогласния ансамбъл.
При групите за автентичен фолклор този процес е естествен, но става значим
при групи и хорови колективи, изпълняващи обработки и авторски песни.
Тогава вокалната работа с всяка певица, партия, цял хор се явява задължителен
етап. Регионалните специфики относно изпълнителската техника тук се явяват
като средства на художествената изразност. Отделни елементи на вокалната
техника, проявени в маниера на дадена област придобиват по-общ характер.
(Така например смесено звукоизвличане и мека атака са типични за песенния
стил в източните музикално-фолклорни области, но когато в ансамбъла са
включени певици, носещи гръдният механизъм и твърда атака се налага тяхното
овладяване. Същото важи и за отделни похвати, като: придихателна атака,
различни видове тресене, провикване и др.)
При многогласно изпълнение характерното звучене на фолклорната
песен е с приоритет на гръдно озвучаване. Не е типична употребата на високи
главови резонатори - челна и носна кухини, нещо повече наличието на носов
отенък се счита като недостатък на звука. Това налага диференциран подход
към специфичните похвати (провикване, тресене, ацане, на високо), вече не
като регионална специфика, а като характерен нюанс на звукоизвличането.
Еднорегистровият строеж на гласовия диапазон при народно пеене предполага
гръден механизъм с открит, директно експониран звук, преминаването към
друг регистър (към смесено звукообразуване) води до “пречупване” на звука
и промяна на тембровите качества: сила, на-ситеност, светлина. Правилното
овладяване на смесен механизъм води към по-големи въз-можности при
колективен начин на музициране: различни видове нюанси (динамични,
во-кални, темброви, на словото), разширяване на общият хоров диапазон (две
октави d - d2 ), постигане на верижно дишане, което подпомага реализирането
на непрекъснатост в музикал-ния поток.
Народопесенният изпълнителски стил е основа за изграждане на песни
за народен хор от Ф. Кутев и неговите последователи. За да се запази и изтъкне
регионалната обагреност на фолклорния напев и изпълнителски стил, много
от основните напеви в тях са разучавани по слухово-подражателен път, демонстрирани от конкретна певица: Ф. Кутев “Лале ли си, зюмбюл ли си“- В. Сидерова;
“Планино, стара, планино” - Н. Караджова; “Кажи, кажи, Ангьо“- Р. Цветкова;
Кр. Кюркчийски “Калиманку, Денку” - Я. Рупкина; “Изповед” - Н. Хвойнева,
“Лепа Яно” - О. Борисова и др.
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Композиторът и диригентът Стефан Мутафчиев успя да превъплъти
регионалната специфика на народопесенния изпълнителски стил и покаже
изпълнението му в цял хор. Повечето от неговите песни са написани специално
за хора към ФА “Тракия” - Пловдив: “Леле, Яно”, “Гьоре дос”, “Секой фали”,
“Седи мома”, “Фимийко”, “Осем пролетни песни”, “Мори, дюлбер севдо”, “Oй,
море кавале”, “Хубава мома”, “Я стани, Минке”и др.				
С усложняване на композиционния език и употребата на алеаторни и
сонорни изразни средства, народопесенният стил се представя в творчеството
на отделни композитори (Н. Стойков, Ив. Спасов, Ст. Драгостинов, П. Льондев и
др.) не само като регионална обагреност, но и в национален план: от автентичния
двуглас, солистичните партии (предпочитание към високи или ниски гласове с
характерен тембър) до приложение на различни гласови техники и инструментално третиране на фолклорния глас. Чрез съчетаване по нов начин изразните
възможности на народния напев със съвременни средства и спецификата на
певческия стил те поставят високи изисквания към вокално-изпълнителската
култура на народните певци днес.
В заключение можем да кажем: Стиловото богатство на народната песен
е сърцевината на нейният емоционално-естетически потенциал и национална
самобитност. Една от най-големите опасности днес е заличаването на тези стилови различия, за което допринасят много явления в съвременната музикална
практика и естетика. Еволюцията в третирането на фолклорния материал води
до симбиоза между традиционност и съвременност. Тя е база за творчески
търсения на следващите поколения (композитори и певци) за утвърждаване
на социо-културната значимост на народната песен и изпълнителство.

•
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Маниерът като компонент на народно-песенния стил
хон. преп. Ренета Георгиева

В редица статии се дава определение на понятието”стил”, “художествен
стил” и в частност ”музикален стил” като особена категория на художествената
форма и нейната връзка със съдържанието. Съветският музиковед А. Сохор.
пише:
”Това е интуитивно формираща се идеална представа за обективно
съществуващи явления подаващи се на анализ, т.е.извличане на лежащите
в неговата основа закономерности. Това е диалектическо съотношение
между категориите форма и съдържание, общо особено и единично, тясно
свързано с проблема за историческата приемственост, традиция и тяхното
преосмисляне”.
Конкретното приложение на това разбиране спрямо фолклорната
практика предполага изследване на компонентите, съставляващи народнопесенния стил:
1. Говорно-диалектни особености.
2. Музикално-интонационни белези на песента.
3. Маниер на изпълнение.
Тяхната роля и значение за формиране на стила ги поставя в определени
обвързаности едни спрямо други.
В настоящото изложение акцентът ще падне върху проблема “маниер
на изпълнение”.
В съвременната фолклорно-изпълнителска и педагогическа практика
съществува известна неяснота по въпросите, свързани с дефинирането и
разграничаването на двете категории - “изпълнителски стил” и ”маниер на
пеене”. Ето защо тяхното обособяване и изясняване има своето значение.
Думата “маниер” има френски произход и означава начин на действие
/похват/. Спрямо фолклорната практика тя се употребява като съвкупност
от елементи, изразяващи вокално-техническите дадености, характерни за
изпълнението на определен народен певец или група от певци. В параметрите
на неговото значение се включват: атака и тип звукообразуване, певчески
прийоми, определени типове орнаменти и орнаментални групи, подчинени
на установени от традицията норми. Като неделима част от изпълнителския
стил маниерът на пеене е свързан с останалите му компоненти. В много случаи
приложен не на място той може да доведе до дестилизация при изпълнение
на песента, или да я промени изцяло стилово.

 Сохор А. “О методологии музикальной критики”, М. “Музика” 1976 г.
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Да вземем нотен пример 1.
Нотен пример 1

За маниера на изпълнение на тракийската песен ”Драго ми й мале,
мило мий” от нотен пример 1 е характерен открития тип звукообразуване
и типичните съчетания от орнаменти за тракийската фолклорна област.
Ако променим звукообразуването, опростим орнаментиката и приложим
типичния певчески прийом “глисандо”, характерен за родопския песенен
стил, новополученият образец прозвучава по различен начин и променя
стиловата си определеност /нотен пример 2/.
Нотен пример 2

Примерите потвърждават важното значение на маниера за оформяне
на вокално-фолклорните стилове и разграничаването им един от друг.
По същия начин, чрез промяна на маниера на изпълнение песента
“Мен ми бе драчко” може да прозвучи по два различни начина.
Родопски:

Нотен пример 3
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Тракийски:

Нотен пример 4

В миналото, когато фолклорно-песенната култура е била жива в бита
на хората, маниерът на изпълнение е бил по-унифициран - резултат от затворената общност в която битува. По-късно, от началото на XX век с появата на
концертната практика се индивидуализира и някои изпълнители показват
специфика при орнаментиране.
В някои случаи маниерът на пеене зависи от спецификата на жанра.
Така например трапезните песни във всички диалекти се отличават от песните
на останалите жанрови цикли с богатата си орнаментика. В Пиринската
фолклорна област певческият похват ”ацане” се среща единствено в трудовите
песни “на прашене” /окопаване /. Интерес представляват и двата различни
маниера, с които се изпълняват песните на така наречения ”тънък жътварски
глас” и песните на “седенкарски глас” при капанците от Разградско. Те се
открояват един от друг не само по специфичната си интонация, но и по типа
звукообразуване и орнамен- тика. Самите певици от този регион много ясно
разграничават двата маниера на пеене. Тънкият жътварски глас в района на
Разград се изпълнява с прикрито, фалцетно звукообразуване, при което звукът
резонира в надларингсовите кухини без да се изолират напълно гръдните
резонатори. Обратно при “седенкарския “ глас приоритетно е откритото
звукообразуване, при което се използват само гръдните резонатори.
Даденостите от вокално естество във всяка фолклорна област зависят и
от особеностите на говора и неговата фонетична страна, свързана с атаката и
начина на звукообразуване. По този въпрос е писано подробно и изчерпателно
в труда на Анка Кушлева “Звукоизвличане и орнаментика при народното
пеене. Методи за тяхното овладяване”
Съществен фактор, влияещ върху маниера на пеене е и инструменталната
музика. В Тракийската фолклорна област някои инструментални похвати,
присъщи на кавалджийското свирене като “сеченето” намират отражение
в пеенето. Пак в Тракия, в старите трапезни песни често се срещат пасажи,
типични за гъдуларското свирене в каденционните моменти на песента. Други
елементи, наподобяващи начина на орнаментиране при гайдарското свирене
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се регистрират в маниера на изпълнение на някои певци от Ямболско, където
този инструмент намира най-широко разпространение.
Друг значим белег на маниера, а от там и стилов белег е орнаментиката.
Нейната промяна може да промени изцяло стила на изпълнение, особено в
случаите когато останалите компоненти на стила са сходни и показват общи
белези.
Мелодията на северняшката песен “Болна ми лежи хубава Яна” от
следващия пример 5, е изградена върху хроматичен звукоред. Орнаментите,
украсяващи мелодичната линия са типични за северняшкия тип песенност.
Нотен пример 5

За да се докаже състоятелността на горе изложеното твърдение в следващия пример 6 ще запазим ладовата организация на песента и движението
на мелодичната линия, но ще променим орнаментиката, наслагвайки допълнителни орнаментални групи, типични за тракийския фолклорно-песенен
стил.

Нотен пример 6

Така изпълнена песента прозвучава като тракийска.
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Емпиричният път за усвояване на песенните образци все още показва
приоритет пред метода на нотен прочит. По тази причина в един фолклорноизпълнителски стил могат да се открият различни маниери на изпълнение,
които да се класифицират на типове и групи. Факт е, че певци които са се учили
от Вълкана Стоянова показват общи елементи в маниера на изпълнение /Бинка
Добрева, Стоян Варналиев и др./. Друга група, чиито образец за тракийски
изпълнителски стил е маниерът на певицата Недялка Керанова, се различават
във вокализацията и в начина на орнаментиране от първо упоменатите.
Да разгледаме пример 7 и пример 8, които представят една и съща песен
в изпълнение на Вълкана Стоянова и Недялка Керанова.
Нотен пример 7

При първия пример 7, изпълнението се отличава с ярко открито звукообразуване. Мелодията е обогатена с типичните за маниера на Вълкана
Стоянова орнаменти, започващи в повечето случаи от горна съседна степен
на дълго задържания тон. При изпълнението най-високият тон от групата
на орнамента се изпълнява с лек придихателен акцент. Най-често срещаните
съчетания при сложните орнаменти са групи от два последователни подобни
на шлайфери орнаменти. Вибратото на гласа е в границите на естественото.
Същата песен се изпълнява от Недялка Керанова така:
Нотен пример 8

Промяната, която се отчита спрямо изпълнението на пример 7 е по
отношение на вокализацията на гласните, които търпят окръгляне към
гласната О. Опорните тонове на мелодията на песента са дълго задържани,
след което гласът се разлюлява в по-широки амплитуди на отклонение от
основния тон. Орнаменталните групи са обогатени значително и започват
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от долен, съседен тон на опорния .Съставени са от повторени бързо изпети
группетоподобни орнаменти.
В нашето съвремие, когато е прекъсната естествената приемственост
във фолклора на преден план излиза ролята на преподавателя, който обучава
изпълнители на народна музика. Той трябва да съдейства за запазване на
стиловото богатство в българския песенен фолклор не само чрез уменията
си да демонстрира различни вокално-фолклорни стилове и съграждащите
ги индивидуални маниери на изпълнение, но и да вниква в тяхната същина
от теоретична гледна точка. Затова е необходимо насочване на научно-изследователската работа в това направление.

•
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Някои особености на тракийската фолклорна песенност
в съвременността
хон. преп. Ренета Стефанова

Промените в музикалните белези и изпълнителски маниер на традиционната тракийска песенност са следствие от бавно променящата се функционалност на народната песен и обособяването на нови жанрови структури във
фолклорното изкуство. Те се обуславят от променящата се битово-социална
среда, провокираща нов тип песенност. Този нов тип е свързан с художествено-естетическото разбиране при поднасянето на народната песен и става
присъщ за изпълнителите практикуващи в т. н. “сватбарски оркестри”.
Възникването и обособяването на това течение в тракийския певчески
стил започва още в началото на ХХвек, когато в Първомайско са регистрирани
първите групи от т. н. ,,модерни инструменти”. Увеличаването на тяхното
присъствие в музикално-фолклорната среда от 60-те до началото на 90-те
години на ХХ век довежда до явни трансформации в мелодико-интонационно
отношение, ярко изявена техничност въз основа на импровизацията при
изпълнение на тракийската песен .
Трудно е да се получат данни за изпълнителския стил на певците
практикували в сферата на това явление в началото на неговото зараждане,
но е логично да се счита, че техният стил е бил неразривно свързани с традиционния вокално-изпълнителски . С появата на концертната практика
много от популярните изпълнителки, като Атанаска Тодорова пеят и на
сватби. Други, като Недялка Керанова и Пенка Павлова се насочват основно
към сватбената практика.Така жените продължават процеса на усвояване на
песни от трапезния жанр (присъщ в близкото минало за мъжете-певци).Те
внасят нова, разширена мелодична нюансировка в трапезния жанр - явление
описано от Елена Стоин в изследването ,,Музикално-фолклорни диалекти в
България”
,,Епическите песни по начало принадлежат към репертоара на мъжетепевци. По-късно те се възприемат от жени и девойки и постепенно кръгът на
поетичното им съдържание се разширява - в песните на трапеза навлизат и
семейно-битови и лирични мотиви.
В изпълнение от жени настъпват промени и в характера на мелодиите на
трапезните бавни песни. Епическата повествователност, близка до речитатива,
се развива мелодично: някои срички се разпяват по продължително и с повече
тонове, в резултат на което се образуват орнаменти”
Сватбените тържества в края на 60-те години, като битово-семеен обред
се характеризират с продължителност и масовост, в която пеенето е основен
елемент. Тези обстоятелства изискват от певците добра гласова подготовка
и издръжливост. Освен това певецът трябва и акустически да преодолее
  Стоин, Е.,,Музикално фолклорни диалекти в България”, ИМ,1981г., стр.265.
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големите площи, където практикува. Това налага употребата на озвучителна
техника.
Озвучителната техника в практиката на ,,сватбарските оркестри”
навлиза през 70-те години на XX-ти век. В този период основната функция
на озвучаването била предимно динамическа т.е. по силно възпроизвеждане
на подадения звук.
По късно тази техника се усъвършенства посредством добавяне на
допълнителни,,ефекти” на звука.,,Ефектите”/хал, ехо, реверб./представляват
най общо казано повторения /вторичен сигнал/ на първоначалния подаден
в чист вид на микрофона от изпълнителя. В този смисъл една от ролите на
,,ефекта” е да подпомогне отразения сигнал, създавайки по голяма дълбочина
на звука. При динамически усилен втори сигнал на ,,ефекта” или увеличен
интервал на повторенията на първичния сигнал, певецът възприема своя
глас не такъв, какъвто е /изкривен/. А в много случаи, орнаментиката която
чува- неясна. При непрекъсната употреба на такъв тип озвучаване певецът
естествено се стреми да изпее по отчетливо и ясно групите от тонове съставляващи определен орнамент. Това обстоятелство ускорява промените в
начина на изпяване на орнамента рулада, за което става въпрос по-нататък.
Посредством допълнителното озвучаване певецът бива подпомогнат динамически, което улеснява до известна степен работата на гласовия апарат
при продължителното пеене на тракийската сватба. Последното явно става
причина за подмяна на гръдното звукообразуване с фалцетно в противовес
с нормите на традиционният вокално-фолклорен стил. Продължителността
на пеене освен всичко упоменато до тук довежда и до появата на нова песенна
форма не позната в другите направления за претворяване на фолклорната
песен. Това е тракийската “китка” или цикъл от песни.
При по-старите певци свързването на песни една след друга на хоро е
следвало само ритмичния принцип, без да се търси сметка за мелодичните
особености и ладовия строеж. По късно с усъвършенстване на музикалната
подготовка изпълнителите осъзнават, че тези песни трябва да бъдат не само
с общи метро-ритмически белези, но и с обща мелодико-интонационна и
ладова основа. Песенните,,китки” влизат в големите структури на дългите
тракийски хора- получили развитие на импровизационен принцип.
При този начин на функциониране на тракийското певческо изкуство
от 60-те години, епичният речитатив бавно отпада и се заменя с богати на
орнаментика и разширена мелодична линия трапезни песни, които засилват
своето присъствие на тракийската сватба и след появата на изпълнителки, като
Пенка Павлова и Недялка Керанова - отличаващи се със своя индивидуалност
в начина на изпълнение.
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Мелодичните особености на съвременната сватбена песен са следствие
от два фактора:
1. Инструменталната музика и стил.
2. Жанрови влияния на етно-културна основа.
Горепосочените фактори влияещи върху мелодико-интонационната
същност на съвременната фолклорна песен стават една от причините за промените в маниера на пеене в Тракия. Интонационните скокове на интервали
кварта, квинта и дори октава, както в началото на съвременните хороводните
песни ,така и във вътрешно-мелодичните им структури са необичайни за
постепенното движение при изграждане на мелодичната линия- характерни за
старинната тракийска хороводна песен и тесният й тонов обем. Това становище
се подкрепя и от факта, че мелодичното изграждане на много от мензуралните
песни започва от пета, шеста, седма степени или октавовото повторение на
първа степен на лада. В други случаи, мелодичното изграждане на песните се
постига ,чрез секвенционно пренасяне на мотив до тоника. Не са редки случаите, в които песни започват и с разложени акордови структури. Причините
за това явление са следствие от стремежа на певците да разширят и обогатят
мелодичната линия на песента, както и от инструменталния тип мислене ,
навлязъл във вокалния стил в последните години на ХХ век .Разширяването
на амбитуса на песните от своя страна води до нови изисквания от вокално
техническо естество към певеца.
За да преодолее тоновете излизащи извън рамките на неговия гръден
регистър, при навлизането от гръдния към смесения и главов регистър без срив
във звукообразуването, певецът трябва да уеднакви динамически тоновете
от гръдния, главовия регистър. Тъй като при народните певци тоновете от
смесеният и главовият регистър са по тихи и фалцетни , някои от сватбарските
певци пеят по ниските си тонове влизащи в границите на гръдния регистър по
тихо, фалцетно. По този начин постигат еднаквото звучене на всички тонове
от разширения диапазон на съвременните сватбени песни. Освен това, при
тези случаи певеца има възможност да пее продължително време без да се
изморява, използвайки озвучителната техника. Това обяснява подмяната на
твърдата атака с мека, а от тук и откритото с прикрито звукообразуване в по
новата фолклорна практика на Тракийската фолклорна област.
В началото на 70-те години в сватбената инструментална и вокална
музика се увеличават жанровите влияния от различен етно-културен и
стилистичен тип идващи от ромската, балканската песен, старата градска
песен и популярната музика. Неосъзнатото пренасяне на елементи и взаимодействието на тези песенни култури може да се определи, като двупосочно.
Изобщо, преплитането на елементи от етнокултурен тип в тракийската
песен и инструментална музика е факт и той не трябва да остане не описан.
При този процес традиционната тракийска песенност в известен смисъл се
променя по отношение на едни или други белези от музикално-стилистичен
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тип /приоритет на песни поставени върху фригийски лад и макам хиджас;
елементи в маниера на пеене и пр./
Маниерът на пеене, типичен за жанра на съвременната сватбена песен
се отличава с някои особености, не присъщи за традиционния маниер на
пеене.
Една от тях е постепенната промяна на атаката и начина на звукообразуване /от твърда към мека атака; от открито към прикрито звукообразуване/
по причини, които вече изясних.
Орнаментиката, певческите прийоми и похвати при пеенето на сватба
също показва различия с традиционния фолклорен стил.
По-интензивното и често използване на простите орнаменти, като
пресечен и не пресечен мордент и форшлаг в мензуралните песни, допълнени
с честата употреба на вибрато го правят един от най-орнаментираните стилове
в народното пеене.
Орнаментиката в съвременните безмензурни сватбени песни се отличава
с рулада, в чийто състав влизат от три до девет группети и по-честа употреба
на сложния орнамент “каскада”.
Вибратото /люлеенето на гласа/ е най-спорния певчески похват в
това течение. Докато при традиционното пеене в Тракия то е в границите
на нормалното и естествено за гласа, то в този жанр се забелязва осезателен
стремеж към осъзнато люлеене на гласа. При темпо /М.Мчетвъртина=120/
гласът разклаща тона приблизително четири пъти, като се отклонява в повечето
случаи на полутон и по рядко на четвърт от основния.
Неговият произход е следствие от няколко причини:
1. Интензивното усвояване на голям брой странджански песни от
тракийските изпълнители.
2. Вибратото е заимствано вероятно и от ромската музика чрез някои
певци практикуващи и този стил на пеене .
Други индивидуални маниери се открояват с интензивна употреба на
орнамента горен форшлаг в щрих легато към всеки тон. При някои певци се
установява частична промяна на основния за тракийския стил щрих легато
при изпяване на сложните орнаменти. Например при по-голям брой от певците
практикуващи в този жанр, орнаментът рулада не се изпълнява по стария
начин както следва, а с лек удар на ларингса на горния тон. Периодичното
повторение на два тона с еднаква височина изисква ясното им разделно
изпяване, което променя щриха на изпълнения на орнамента от легато в
нон-легато.
Причина за това може да се търси в употребата на голяма доза ,,ефект”,
тъй като при такава звукова среда орнамент изпят прекалено бързо и в щрих
легато се възпроизвежда и чува, като една неопределена маса. Така певецът
стремейки се да чуе добро изпяване, пее орнамента отчетливо и в щрих
нон-легато. Този темпериран начин на изпълнение на сложната орнаментика
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в Тракия търпи влияние и от инструменталния съпровод. ,,Модерните”
духови и клавишни инструменти /акордеон, кларинет, саксофон/ изпълняват
орнамента ,,рулада”, като високият тон в группетото се изсвирва много бързо
почти не забележимо .Този начин на орнаментиране неосъзнато се възприема
и от певците, при който най високият тон в състава на группетото в много от
случаите се губи и орнамента се трансформира по следния начин:
Пример1

При вокализацията на сватбарските певци се забелязват някои трансформации на гласните- И във Е, и в по-редки случаи А във О и У във О. Те
са в пълен противовес с диалектните особености на тракийския говор където
гласната Е се редуцира в И. Причина за това става изключителната интензивност на орнаментиране и усилена работа на ларингса, като движения. В тези
случаи ларингса е по-лесно подвижен на вокал Е, поради по-големия отвор на
устната кухина при произнасянето на тази гласна и по голяма освободеност
на корена на езика прикрепен към ларингса.
Стремежът към отчетливост и наситено орнаментиране води в някои
случаи до неправилна постановка при орнаментиране. При нея ларингсът има
минимално участие в изпълнителския процес, а орнаментите и вибратото се
изпълняват с помощта на езика или долната челюст.
Този маниер на пеене в много случаи заличава мелодичната линия на
песента.

•
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Китарата има нежен и красив тембър, отличава се с меко звучене и
умерена сила на звука (дори и при динамика форте). Предпоставка за това
са формата, големината и материалът (дървото), от което е направена, както
и начинът на звукопроизвеждане, чиито компонент в значителна степен е и
вибратото.
Вибратото има определена характеристика, която се изразява в периодично изменение на правия, статичен и „неподвижен“ звук. То обогатява
звученето на тона, променя го темброво и го прави по-изразителен. “Чрез
вибрато дългите тонове “оживяват” и прозвучават във времето с особена
емоционална сила”.
В методическата литература за обучение по струнни инструменти се
срещат различни определения за вибратото:
− „леко, вълнообразно колебание на тоновата височина, особено
характерно за струнните инструменти”;
− „вибратото представлява периодично изменение на тона по височина,
сила и тембър”;
− „вибрато е един от компонентите на звукоизвличането по отношение
техниката на лявата ръка. Ефекта на вибрато е много леко изменение във
височината на тона, така че той трепти, произвеждайки по-емоционален
звук”.
Вибрато се отнася до техниката на лява ръка. Получава се чрез търкане
или люлеене (колебание) на пръста по дължината на струната (при определен
минимален натиск), при което тонът се изменя периодично по височина
(както и по сила и тембър), около едно средно негово значение.
Терминът вибрато произлиза от латинската дума vibro (размахвам,
люлея, звучи).
Вибратото се разглежда в два аспекта:
I. като художествено-изразно средство;
II. като технически похват (изпълняван с лява ръка).
  Досев, Л., Дисертация на тема “Характерни похвати в тракийския кавалджийски стил”,
АМТИ, 1995, с.23.
  Панайотов, Л., Аз уча китара, (първи свитък за напреднали), София, 1984,с.17.
  Хаджиатанасов, А., Основи на цигулковата методика (първа част), София, 1983, с.185.
  Noad, Frederik, Solo Guitar Playing, Macmillan PC, NY, 1994, с.142.
  Латино-български речник (чевърто издание), София, 1990, с. 768.
 За означението му се използва италианската дума vibrato (хвърлен, запратен,

силен, енергичен). Значението трептене, вибриранее запазено във френското vibraer,
испанското vibracion и немското Vibration.
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Акустическа характеристика
В труда си „Вибрато в игре на скрипке” (изд. Музгиз, Москва, 1956
г.) О. М. Агарков описва вибратото като акустическо явление и установява
неговата зависимост от музикалния характер, от художественото съдържание
на изпълняваната творба или на конкретната музикална фраза, а също и от
индивидуалните особености на различните изпълнители. В труда „Основи
на цигулковата методика“ от А. Хаджиатанасов се определят границите на
горните компоненти, а именно:
а) честотата – броя на колебателните движения за единица време
(напр. за една секунда);
б) големината на амплитудата (размаха) на вибрирането.
Резултатът от съчетанието между честота (бързината) и амплитудата
(размах) на вибриране поражда различна характеристика на звученето.
Честотата е физична величина – мярка за брой повторения на едно
събитие за единица време (секунда). Например, когато струната вибрира, от
колебателните движения на пръста спрямо средното положение (нула) се
получават пулсации. Една пулсация (колебателно движение) е равна на един
вибрационен период. Според скоростта на движението броят на периодите е
различен за единица време. В съответствие с това вибратото се характеризира
с прилагателните бързо, бавно, умерено и т.н.
Честотата се отразява най-пряко върху височинната компонента от
акустическата характеристика на похвата. По-бързите колебания създават
по-честа промяна на височината на вибрирания тон. Принципно положение
е, че колкото изпълняваните тоновете са по-ниски в музикалния звукоред,
толкова броят на вибрационните периоди (пулсациите) в секунда е по-малък
(т.е. бързината на вибриране). Например, при цигулката ако броят на периодите
в секунда е приблизително от 5 до 8, то при виолончелото се смята, че е от 4 до
6, а при контрабаса - до 3 периода в секунда. При китарата, в статията „Вибрато”
Дейвид Ръсел обяснява, че изследвайки възможностите на инструмента е
стигнал до извода: „в ниския регистър на китарата, вибратото звучи найдобре при две колебателни движения (вибрационни периода) за четвъртина
в метрономно темпо 120 (за спокойна фраза) и до 160 (в кулуминационната й
част). По-нататък пояснява, че за да се получи подобен ефект, метрономните
означения се увеличават в средния и високия регистър значително. Поради
по-голямата отзивчивост на шеста, пета и четвърта струни, вибрирането е поумерено, докато при останалите, особено във високи позиции, колебателните
движения са по-бързи и интензивни.
Според А. Хаджиатанасов „при изпълнение амплитудата на вибратото
се мени в значително по-големи граници, отколкото честотата. Но докато и
  Хаджиатанасов, А., Основи на цигулковата методика (първа част), София, 1983, с.185.
  The New Grove Dictionary of Music and Musicians, т. 6, London, 1980, с.823.
  Ръсел, Д., ст. „Вибрато”, сп. „Guitar International”, Септември, 1986, с.33.
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минималните изменения в честотата влияят чувствително върху нашето възприятие, измененията на амплитудата са по-трудно забележими“. „Характерът
на вибратото зависи от бързината (честотата), размахът (амплитудата) и
формата на колебателните движения на лявата ръка“10.
Физико-анатомическа характеристика
Основна роля при вибрирането имат пръстовите възглавнички в края
на нокътните фаланги на пръстите. Те са с различна големина в съответствие
с тази на пръстите. Всяка ръка има индивидуални физико-анатомични особености. Често най-голяма допирна площ със струната има възглавничката на
средния (втори) пръст, а най-малка – четвъртия пръст. По-голямата допирна
площ на пръстовата възглавничка е предпоставка за добро вибрато.
Като похват вибрато е определено колебателно движение (люлеене),
което се извършва с лявата ръка. То може да бъде:
- успоредно на грифа;
- напречно на грифа.
Видове вибрато
Вибрато се изпълнява от лява ръка и видовете се определят:
1. според физико-анатомическите особености:
Различни части на ръката – предлактие, китка или пръст имат различно
водещо участие при изпълнение на вибрато. Според това се определят съответните видове:
а) от предлактие (близко дo изпълняваното на виолончело)
– представлява „търкане“ на пръста по струната с въртеливо движение, което
се извършва основно от предлакътната част на ръката (тя се сгъва и разгъва).
Този вид вибрато предполага свободна от мускулно напрежение лява ръка.
Основна ос на движението е лакътят. При добро изпълнение мускулът в
рамото пулсира свободно, а пръстовият натиск не се променя.
Лакътното вибрато е често използвано в китарното изпълнителство.
Някои изпълнители го считат за основен, а други - за по-рядко използван
вид. Чува се най-добре, когато се изпълняват дълги тонови трайности.

Нотен пример 1: Фернандо Сор – Интродукция и вариации оп.28, такт 1-4 (ред. У. Петерс, изд. ВЕБ, 1979)

10 Хаджиатанасов, А., Основи на цигулковата методика (първа част), София, 1983, с.186.
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б) от китка – получава се при активно люлеене (сгъване и разгъване)
на китковата става.
Движенията се извършват основно от предлактието и се „съпровождат“ от
нокътната фаланга на пръста притискащ струната. Така вибратото представлява
не „търкане“, а люлеене. При периодичното пулсиране на китката, пръстът
притискащ струната, също периодично увеличава и отслабва натиска. По този
начин скъсява и удължава струната, променяйки честотната характеристика
на тона. Фредерик Ноад обяснява, че най-подходящо е това вибрато да се
използва за тоновете от V до XII прагче11.
Китковото вибрато намира приложение в практиката. Някой от
изпълнителите считат, че е по-неутрално като звучене и затова е по-често
приложимо и по-удобно при бързи темпа.

Нотен пример 2: Хайнрих Алберт– III част из Соната № 1, акт 1-4 (изд. В. Зимерман)

в) от пръст
(нарича се още: странично-извиващо или напречно; привнесено е от електрическата китара) – пръстът на лява ръка „огъва” и притиска струната паралелно
на прагчето (или напречно на грифа) в посока нагоре или надолу, движейки
се активно от средната става (т.е. от втората фаланга). Може да се изпълнява
и с кръгово движение на пръста (паралелно и успоредно на прагчето), като
пръстовият натиск не се променя.
Този вид вибрато не е толкова универсален. Прилага се само при
определени произведения, защото носи по-различна стилистика. Среща се
предимно в пиеси от съвременни композитори.

Нотен пример 3: Ролан Диенс – III част из Сонатина „Либра”, такт 37-39 (ред. авторът, изд. Х. Лемоан, 1986)

2. според акустическите особености:
В общи линии съчетаването на честота и размах обособяват:
- широко и бавно;
- широко и бързо;
- тясно и бавно;
- тясно и бързо12.
11 Noad, Frederik, Solo Guitar Playing, Macmillan PC, NY, 1994, с.142.
12 Хаджиатанасов, А., Основи на цигулковата методика (първа част), София, 1983, с.187.
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Тази класификация не се среща в методичната литература за китара,
но разбирането за нея би обогатило търсенията за по-високо художествено
изпълнение.
Означения на вибратото
В „Школа за свирене на шеструнна китара” Емилио Пухол отбелязва, че
при старинните табулатури за китара се срещат специални означения за вибрато
на определени тонове13, свързани най-вече с орнаментиката. Вибрато се счита
като част от нея, а не като отделен, специален изпълнителски похват, въпреки
че изпълнението му се осъществява по сходен начин14. В нотната литература,
създадена и издадена след това липсват специални означения. През XX век, с
усъвършенстване на инструмента и развитие на китарното изпълнителство,
както и заради специфични авторски изисквания, се въвеждат и използват
специални означения. Такива са:
- Vibrato (vibr., vib.);

Нотен пример 4: Ричард Бенет -Импромтю I от “Импромтюта”, такт 4-7 (ред. Дж. Брийм, изд.УИ Лондон, 1971)

-

Molto vibrato (vibrato molto).

Нотен пример 5: Ричард Бенет -Импромтю I, такт 19-20 (ред. Дж. Брийм, изд.УИ Лондон, 1971)

Kубинският композитор Лео Брауер (1939) свързва вибрато и с фонизма на
акордите. В определени случаи то е равнозначно на отзвучаване на даден акорд
(Canticum – първи акорди, издателство Schott, Elogio de la Danza – последeн акорд
на 3 такт, който отзвучава в следващия такт, същото издателство). Полският
композитор Кен Валицки (в Прелюд из сюита Dancing’ Fool (Танцуващият
глупак) също използва означението let vibrate (l.v). Така указва, че тоновете
изпълнявани последователно на различни струни, следва да се задържат, за
да прозвучат като арпеж, а не мелодично.
13 Пухоль, Э., Школа игрьi на шестиструнной гитаре, Москва, 1979,с.179.
14 По сведения на The New Grove Dictionary of Music and Musicians авторите на стариннa
музика са имали свои различни означения. Някой от тях са: b#; bx; b.
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Търсейки пределна яснота на музикалния израз авторите комбинират
означенията за вибрато от лява ръка и тези за определен тембър в дясна
ръка:
- dolce ma molto vibrato (вж. Л. Брауер – Кантикум, изд. Шот, 1972);
- ponticello molto vibrato (вж. Р. Диенс - „Куба Либре“ от „Елогия на Лео
Брауер“, такт 63-64, изд. Х. Лемоан, 1988);
Означенията в нотния текст се изписват според авторовите изисквания
или от съответния редактор.
Методика на преподаване на вибратото
Като изпълнителски похват, вибратото представлява сложна психомоторна дейност. На първо място стои въпросът в какъв етап от обучението
да започне неговото овладяване. Често учащите сами чувстват потребност да
приложат похвата и го правят подражателно. В други случаи се налага изучаването му да стане съзнателно и целенасочено. В крайна сметка приложението
му се търси, за да отговори на необходимите художествени изисквания.
От методическа гледна точка усвояването на вибрато е свързано не само
с техническото, но и с музикалното развитие на ученика. Предпоставките за
започване овладяването на вибрато са най-общо следните:
- стабилно осъзнаване на звуко-височинните съотношения между
тоновете;
- добре изградени начални постановъчни умения и сръчности;
- предварително овладяване на по-горни позиции (трета, и примерно
пета, седма).
Учащият следва да почувства необходимостта от:
- по-красив тон;
- разнообразие в художественото изпълнение.
Тези условия се свързват с предварителна слухова представа за желаната
звучност. Чрез демонстрации, педагогът може да покаже и насочи учащия се
към по-високи художествени изисквания, чрез използване на вибрато.
Относно пътя и подходите за овладяване на вибрато различните автори
предлагат следното:
• В „Китарата - теория и методи на обучение ” П. Панайотов пише, че:
„Пръстът, с който се натиска струната, се залюлява с предлакътната част на
ръката, успоредно на грифа.” И по-нататък „натискът върху струните е само
от тежестта на самата ръка, без мускулна сила и напрежение”15.
С това авторът дава обща представа за изпълнението на вибрато от
лакът. В методическите пособия на някои чуждестранни педагози се обръща
също внимание относно усвояване на самото колебателно вибрационно
движение.
15 Панайотов, П., Китарата-теория и методи на обучение, София, 2007, с.147.
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• В „Педагогика на класическата китара” А. Глайз посочва следното:
„Има три лесни стъпки за изучаване на вибрато”:
а) с един и същи пръст (втори) на лява ръка се свирят многократно
последователно съседните тонове ре и ми на трета струна. Първият тон (ре)
се звукоизвлича с дясна ръка, а следващите (ми, ре, ми и т.н.) се получават
чрез глисандо. Пръстът на лява ръка се движи заедно с палеца. Извършва
се глисандо между двата тона в равномерно ритмизирано движение (напр.
осмини) от цялата лява ръка. Ако се изпълни правилно се усеща движение в
раменния мускул.
б) същото движение (глисандо) се извършва по подобен начин (палецът
се движи заедно с пръста), но в пространството между седмо и осмо прагче.
в) пръстът и палецът на лява ръка се задържат (до седмо прагче), докато
ръката продължава да се движи успоредно на грифа (напред и назад)16.
• За овладяване на лакътното вибрато Чарлс Дънкан предлага:
а) „предлактието на дясна ръка се поставя успоредно на тялото (като
въображаем гриф).
Палецът и вторият пръст на лявата ръка хващат китката на дясната ръка
(както при свирене). Извършва се движение, наподобяващо разклащане на
бутилка. Това движение представлява залюляване на предлактието наляво
и надясно, при което пръстът на лявата ръка „разтрива“ кожата на дясната.
Движението се извършва бързо, но не спазматично. Китката е фиксирана.
Упражнението се изпълнява поне 10 секунди. Ако се извършва достатъчно
свободно се забелязва как мускулът на раменната част на ръката „жонглира“
свободно. Може би вторият пръст също се поклаща леко, но без промяна на
пръстовия натиск”17.
Това е първият етап от овладяване на похвата, а вторият - пренасяне
на усвоеното движение върху реален инструмент:
б) „тонът си на четвърта струна (IX-то прагче) се изсвирва с вибрационно
движение върху грифа. Отново се използва втори пръст, но без да се „сграбчва”
грифа с палец. Той (палецът) се поставя леко, без натиск зад грифа. Най-важно
е движението да се извършва в определена периодичност. Тоновете на четвърта
струна във високи позиции са най-отзивчиви при вибриране.”18
Предложените три становища на различни автори дават досатъчно ясна,
подробна, детайлна и описателна характеристика на вибрирането. Поетапното
овладяване на техническия похват от лакът е правилно от методическа гледна
точка. Някои от становищата са обособени като завършен цикъл (Глайз,
Дънкан).
16 Glise, Antony, Classical Guitar Pedagogy, Ню Йорк, 1997, с.104-105.
17 Приведеният цитат е най-вече смислов, а не буквален, точен превод от оригинала на
английски език.
18 Duncan, Charles , The Art of Classical Guitar Playing, New Jersey, 1980, с.92.
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Различен и спорен момент е положението на палеца на лявата ръка.
При вибратото П. Панайотов препоръчва „палецът да се отделя от грифа”19.
Глайз и Дънкан, смятат, че палецът може да бъде поставен върху шийката без
излишен натиск и при движението на пръста по струната да се движи с него20.
Към този въпрос следва да се подходи индивидуално, според анатомичните
особености на ръката на учащия се. Възможно е да се появи „стискане” на
грифа, което ограничава движението на пръста. В такъв случай се допуска
отделяне на палеца от грифа.
Всеки педагог следва сам да прецени кога да започне изучаване на вибрато,
както и това - кои от посочените методически указания са най-подходящи
(в какъв ред и колко време да се упражняват). Подготвителното упражнение
на Дънкан в педагогическата практика се оказва много полезно и резултатно.
Добре усвоен, похватът се прилага върху подходящ художествен материал
(Ф. Тарега - „Мария“, „Розита“, „Пепита“, „Аделита“; А; Бариос – „Катедрала“,
Валс №№ 3, 4; Морено-Тороба - „Замъците на Испания“ и др.).
Вибрато от китка се усвоява, както това от лакът. По-съществена
разлика е, че китката не се фиксира - движи се активно и представлява основна ос на движението. При това палецът влиза „по-дълбоко” в грифа (при
определени случаи се допуска допиране на дланта до шийката на грифа)21.
Този вид вибрато се усвоява от по-напреднали учащи.
С вибрато от пръст се изпълнява предимно съвременна музика за
китара. То е свързано със специфично движение на пръста (без отслабване
на пръстовия натиск върху струната). П. Панайотов го характеризира като
„многократно бързо издърпване и отпускане на струната встрани, без да се
освобождава натискът върху нея”22. А. Глайз обяснява, че не бива да се допуска
пречупване на пръста в нокътната фаланга23. При този вид вибрато е важна
гъвкавостта на пръста и специфичния звуков ефект. В нотната литература за
китара, в определени случаи този вид вибрато се означава с думата bend (от
английски - извивам, превивам, сгъвам).
Общите препоръки за първоначалното овладяване на вибрато се свеждат
до:
- освобождаване на лявата ръка от излишно мускулно напрежение;
- палецът не притиска грифа (разполага се по-нагоре или по-надолу
в зависимост от позицията и вида вибрато);
- движенията са периодични, ритмизирани и равномерни;
- използва се апояндо (то спомага за по-ясна звучност).

19
20
21
22
23
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Следващ методически проблем при изучаването на вибрато представлява поредността на пръстите. Общоприета е следната: втори, трети,
първи и последно – четвърти пръст на лява ръка. Препоръчва се начално
усвояване на една, вътрешна струна и след седма позиция. При упражняване
на колебателните движения с един пръст, педагогът следи за състоянието на
останалите пръсти - леко закръглени и свободни над грифа. При изпълнение с
малкия пръст се допуска подпомагането му от безименния. След овладяване на
похвата с отделни пръсти по обявения по-горе ред, следва смяна на пръстите
– първоначално съседни, в последствие през един и т.н.
При изучаване на вибратото може да се използва метроном. Първоначално
колебателните движения са две за метрономна единица (например
).
Броят им се увеличава постепенно, темпото се ускорява, докато се достигне
непрекъснато, плавно и равномерно люлеене на ръката. По този начин
ритмичността на колебателните движения и освобождаването от излишно
мускулно напрежение създават усета за пулсация, като същност на вибратото.
„Хубавото вибрато има постоянна пулсация, докато бедното вибрато звучи
нервно и нестабилно” пише Дънкан24.
Докато за легато, баре и флажолети и др. в началните школи за обучение
по китара и в методическата литература се предлага съответен технически
материал, то за похвата вибрато такъв почти липсва. Освен разгледаните
по-горе методични указания за видове движения (от предлактие, от китка,
от пръст), следващия инструктивен пример естествено продължава етапа на
овладяване на този похват.

Инструктивен пример 1

В дадения пример осмините показват периодичността на колебателните
движения върху един и същи тон (с един и същи пръст, върху една и съща
струна). Паузите позволяват да се контролира състоянието на ръката и да се
предотврати излишното стягане или конвулсивно потреперване25.
По подобие на това упражнение следва да се създадат и въведат други
в началните школи за китара, които да бъдат свързани и допълнени с художествени примери.
Първите опити за прилагане на похвата в художествен материал се
осъществяват в бавни пиеси с по-дълги нотни трайности.
24 Duncan, Charles , The Art of Classical Guitar Playing, New Jersey, 1980, с.92.
25 Хаджиатанасов, А., Основи на цигулковата методика (първа част), София, 1983, с.200.
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Вибрато е преди всичко художествено-изразно средство, което допълва,
“украсява” и “оживява” изпълнението. Определя се в творческия процес
чрез опити и търсения. Затова като технически похват – усвояването му е
наложително. Добре овладяно и подходящо приложено прави изпълнението
богато емоционално. До голяма степен то отразява емоционалната природа
и вътрешната душевност, а също и художествената култура на всяка отделна
личност.

•

126

Археологически обекти с подови мозайки от Античен Филипопол

Археологически обекти с подови мозайки от Античен
Филипопол (Пловдив, България) – проблеми и състояние
Елена Кантарева-Дечева, Мина Боспачиева, Синтия Лук

*Публикувано в “Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region”
Volume1, Proceedings of the Regional Conference held in Kladovo, Serbia from 23rd to
27th October 2006, издадено в Белград 2007
Съвременният град Пловдив, наследника на античния Филипопол, е
вторият по големина град в България и един от най-старите градове в Европа.
Градът е стратегически разположен на кръстопътя между Европа и Мала
Азия, в центъра на Тракийската низина около седем уникални хълма. През
своята дълга история Пловдив е бил населяван от траки, македонци, римляни,
византийци, славяни, прабългари.
Античният град Филипопол според легендата и археологическите
проучвания е основан от Филип ІІ Македонски през 4 в. пр. н.е. на мястото
на древно тракийско селище от бронзовата епоха, в низината на река Хеброс
(днешната река Марица) . Градът е бил разположен на три от седемте хълма ,
откъдето произлиза и римското му име Тримонциум.
През 1 в. от н.е. Филипопол влиза в пределите на новооснованата римска
провинция Тракия, като е обявен за Метрополис със собствен сенат. До идването на римляните укрепленията на града са обхващали само Трихълмието.
През 2 в. от н.е. по времето на император Марк Аврелий градът в равнината
заедно с Трихълмието е укрепен в единна крепостна система. През 1 в. са
изградени Форум, Театър, Одеон, Стадион, Терми, Акведукт. Филипопол е
опустошен от готите в средата на 3 в., след което е възстановен с нов блясък
– богати жилищни и обществени сгради с мозаечни подове, раннохристиянски
базилики и резиденции. През 9 в. градът е включен в пределите на Първото
Българско Царство.
Останките от античният град Филипопол, днес се откриват на дълбочина около 3-4 м под съвременното ниво в централната градска част на град
Пловдив. Това са Крепостни стени, Форумен комплекс с Одеон, разположен
в северния му край, Театър, Стадион, Акведукт, две раннохристиянски
базилика и др. открити през годините по време на археологически разкопки.
Тези антични паметници са запазени на място цялостно или частично с цел
тяхната интеграция в съвременната градска среда. Показателен пример в това
отношение а Античния театър който се използва много успешно с автентичните му функции на място за публични дейности в това число театрални и
др. представления.( Ботушарова, Л. 1980). ( fig.1, fig.2)
Откритите и проучени подови мозайки от античния град Филипопол
се отнасят към двата основни периода от съществуването му / ІІ - ІІІ в. и ІV
- VІ в/. Те са принадлежали на терми и сгради с представителен характер за
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първия период и раннохристиянски базилики, резиденции и частни жилища
за втория.

Фиг. 1
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В тяхната декорация се улавя западното влияние - през първия период и
влиянието на източните раннохристиянски центрове през втория. (Bospačieva,
M. 2005).
Те са запазени, проучени и публикувани в различна степен според възможностите на времето и обстоятелствата при които са открити.
С днешна дата подовите мозайки от Филипопол могат да се обособят в
две основни групи според местосъхранението и състоянието в което се намират
както и различната степен на консервация и възможности за експониране.
Тези критерии излизат на първо място с оглед на постигане на основната
цел - тяхното пълно научно изследване и осигуряване на достъп на всички
заинтересовани - научни работници, граждани, туристи и пр.
Първата и най-голяма група според тези критерии са мозайките които
са отделени от терена - от тяхното функционално местоположение - античните
сгради. Това са подови мозайки от сгради с различно предназначение – Терми,
т.н. Резиденция, жилищна сграда бл. 21, Нептун, Синагога – общо възлизат
на 400 кв. м. Една част от тях са пренесени върху нови носещи основи и
реставрирани, а друга немалка част са необработени (на облепващи платна)
и престояват така вече повече от 10-15 години.
В качеството си на “движим паметник на културата” според законите на
страната те са станали собственост и грижа на Археологчески музей Пловдив.
За съжаление тази държавна институция въпреки своето 100 годишно съществуване до днес не е в състояние да реставрира и експонира тези паметници
/ Сградата е много стара - от края на 19 век и от около 10 години е в ремонт/
Мозайките се съхраняват при неподходящи условия без оглед на тяхното
състояние . Само няколко фрагмента от мозайки са били представени пред
публика по различни поводи във временни изложби извън музея.
Проблемите на необработените мозайки са свързани основно с лепилата
на предпазните им платна, които от една страна със стареенето загубват лепилните си качества, а от друга са податливи на нападение от плесени поради
неподходящите условия на съхранение. Необходимо е спешно да се търсят
възможности за тяхната консервация.
Най-големият проблем на реставрираните преди повече от 20 години
мозайки се явяват техните нови носещи основи. Най-разпространената технология за тяхната изработка по това време е изливането на епоксидна смола
с инертни пълнители върху гърба на мозайката и допълнително укрепване
с железни армировки. Поради липсата на сериозна метална конструкция,
неправилно съхранение и стареенето на епоксидната смола, днес състоянието
на тези мозайки е доста влошено. Наблюдават се сериозни деформации, усуквания и измятане на цели фрагменти, напукване и натрошаване на носещите
основи и на мозайката лежаща върху тях. Всичко това не би било голям
проблем ако между гърба на мозайката и епоксидната основа има междинен
обратим слой, но за съжаление епоксидната смола е заливана директно върху
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гърба на тесерите, което значително затруднява евентуалното отстраняване
на носещите основи и заменянето им с нови. И тук става въпрос не за един и
два фрагмента мозайка, а за десетки квадратни метри .
Втората по-малка група са подовите мозайки запазени на място /
цялостно или частично / заедно с части от античните сгради на които са
принадлeжали . След тяхното откриване основно през последната четвърт на
20 век те са обявени за “Паметник на културата от национално значение” през
1995 год. В това си качество според българските закони те стават държавна
собственост. В същото време те остават на територията на града и общината
и фактически разпоредител с тяхната съдба става градската управа. По тези
причини откритите и експонирани на място приблизително по едно и също
време антични сгради с подови мозайки днес имат различна собственост и
съдба. Това са сградата с подова мозайка “Морска сцена”, двете раннохристиянски базилики и късноанчита сгради “Ирини”.
1. Антична сграда с подова мозайка “Морска сцена”
Античната сграда е проучена частично през 1976-77г. при строеж на т.н. Музей
на тракийската култура, чието изграждане по-късно не бе реализирано.
Според проучвателите помещението с мозайката е част от сграда с обществени
функции без точно установено предназначение. Подовата мозайка /45 кв.м/ е
полихромна и се състои от централна част - емблема с изображение на морска
сцена и широки бордюри. Датирана е от проувателите в кр. ІV - нач. на V век.
(Танкова, В. 1980).
Днес този терен е частна собственост. Мозайката е засипана с пясък с
дебелена около 1. 00 м, каквато е височината на запазените антични зидове.
Това й състояние бе констатирано последно през 1998г. в периода преди
продажбата на терена. Днес терена е ограден и се охранява. Все още не са
предприети никакви строителни дейности и намеренията на собственика
са неизвестни.
2. Раннохристиянска базилика / ІV-VІ в / т.н Голяма Базилика
Открита през 1983-85 г и проучена частично / около 2/3 част/ базилика е
запазена на място източно от т.н. “Подлез Централен” . Останалата част от нея
се намира под пътна артерия южно от Католическата църква. Представлява
трикорабна едноапсидна сграда с атриум заобиколен от портици и открит двор,
изключително голяма (86 м дълга и 38 м широка), с много богата вътрешна
декорация. Всички разкрити помещения са покрити с полихромни подови
мозайки, чиято обща площ е около 700 кв. м. В централния и южния кoраб
на базиликата са запазени in situ два мозаечни пода лежащи един върху друг.
Горният е датиран от 6 в. от н.е., а долния около 4 в., но все още не е проучен.
(Кесякова, Е. 1989. Kessiakova, E. 1989).
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През годините са извършвани различни по обем и проблематика
консервационни работи включително и разделяне на двата мозаечни слоя.
Демонтираните фрагменти се съхраняват на депо. Изграждани са временни
защитни покрития, последното от които бе разчистено след срутването му през
1999г. В периода след 1990 г поради настъпилата промяна в икономическата
обстановка в България и последвалото спиране на средствата за консервация
и дори за поддръжка на мозайката нейното състояние значително се влоши.
Преди две години терена бе продаден на частно лице. В момента текат съдебни
спорове за собственост между Община Пловдив и Държавата. В същото време
мозайката е оставена под открито небе покрита с тънък пласт пясък, не се
полагат никакви грижи за отстраняване на растителността и в момента се
наблюдават израснали дървета надхвърлящи височина от 3-4 м.. Терена има
ниска ограда без специална охрана.
3. Раннохристиянска базилика /V - VІ в./ т.н. Малка базилика Терена
на който днес са запазени на място сектор от крепостната стена от ІІ - V в и
разположената западно от нея базилика заема пространството между бл.
22 и 23 на бул. Мария Луиза. Базиликата е открита през 1988г. Мозайката е
подово покритие на трите кораба, притвора и баптистерия на базиликата.(
Bospachieva, M. 2002), (fig.3, fig. 4 )
През годините с оглад нейното опазване бе построено временно покритие,
по-късно разрушено, части от мозайката бяха демонтирани. Последно през
1999г баптистерия бе покрит с тънка бетонна плоча, която днес е почнала да
се руши.

Фиг. 3

131

Елена Кантарева-Дечева, Мина Боспачиева, Синтия Лук

Фиг. 4

4. Антична сграда “Ирини”
Жилищна сграда “Ейрене” е открита при спасителни археологически разкопки
през 1983-84 г. Разположена е североизточно от форума в пешеходен подлез
в съвременния център на град Пловдив. Представителната част на сградата
– перистилен двор заобиколен от няколко помещения с подови мозайки се
датира от ІV – V век. Обектът е обявен за паметник на културата от национално
значение и е запазен на място с цел консервиране и експониране. Мозайките
на площ от 160 кв. м. съдържат геометрични, растителни и фигурални
изображения, на едно от тях – женски портрет с надпис “Ейрене” е наречен
археологическия обект. (Bospachieva, M. 2003), ( fig. 5, fig.6 )

Фиг. 5

132

Археологически обекти с подови мозайки от Античен Филипопол

Фиг. 6

От 1984 г. до 2003 г мозайките бяха съхранявани на място в защитна
сграда в подлеза. Непосредствено след откриването им е извършена консервация и реставрация на мозайките.
При първоначалното изграждане на подлезното съоръжение са отделени
от терена и пренесени на нова основа и върнати на място няколко фрагмента
на площ около 40 кв. м. По-голямата част от мозайките, включително и
помещението с образа на Ирини са оставени на място но дълго време не бяха
достъпни.
През последните 20 години настъпиха неблагоприятни промени в
средата на защитната сграда. Некачественото отводняване и липсата на
климатичен контрол станаха причина за значително влошеното състояние
на мозайките.
През 2003 г Община Пловдив отдаде подлезното съоръжение включващо
сградата с мозайките на концесия със срок 15 години, като концесионера на
подлеза бе задължен да реставрира и експонира мозайките. През същата
година се удаде възможност на авторите, които успешно си сътрудничат по
взаимни проекти свързани с консервацията на антични мозайки от 2000 г.
да кандидатстват с проект за консервация, реставрация и експониране на
античен обект Ирини пред Посланническия фонд за Опазване Паметниците
на Културата на Държавния Департамент на САЩ. Представеният проект
беше номиниран от посланника на САЩ в България и впоследствие одобрен
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от Посланническия фонд във Вашингтон. Цялата стойност на проекта беше
$ 72 800, от които $ 32 500 от осланническия фонд, $ 17 800 от фондация
“Тракарт 2000” концесионер на сградата и $ 22 500 от Центъра за Художествена
Консервация в Уилямстаун Масс. САЩ.

Фиг. 7

Фиг. 8
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Консервацията на обекта бе реализирана от екип български и американски реставратори за една година.( fig.7, fig. 8) Бяха извършени следните
операции: укрепване и стабилизиране на мозайката и носещата и основа;
почистване; отстраняване на соли; връщане на демонтирани фрагменти;
консервация на античните настилки, градежи и други движими паметници от
обекта – ари с надписи, капители, корнизи, архитектурни детайли и каменна
пластика. Химическите анализи бяха извършени в лабораторията на Центъра
за Художествена Консервация в Уилямстаун. Концесионерът на подлеза
извърши всички дейности по реконструкция на обновяване на сградата
След завършването на консервация и реставрацията и античната сграда
и помещенията с подови мозайки бяха експонирани в съвременен музей in
situ, което е една добра възможност за гражданите на Пловдив, както и за
многобройните туристи да се запознаят с този прекрасен образец на античното
изкуство.( fig.9) От голямо значение за Археологически музей е наличието на
допълнителна експозиционна площ, в която може да намери място част от
неговата богата колекция докато централната му сграда е затворена заради
ремонт и разширение.
Като трета фаза на проекта, финансиран от посланическия фонд беше
изготвен план за мениджмънт на археологическия обект, който включва
и програма за образователно представяне на обекта за да бъде повишен
публичния интерес и подкрепа за бъдещи консервационни дейности.

Фиг. 9
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Заключение
Направения кратък преглед на запазените на място антични паметници
с подови мозайки и демонтираните такива дава основание да се отбележат
следните фактори които са от значение за опазване на паметниците и адаптирането им в днешната градска среда за нуждите на съвременното общество.
1. На първо място стои физическото оцеляване на паметника, което е в
пряка зависимост от своя собственик / според сегашните закони в България
все още Държавата /, неговата мотивация да полага грижа за опазването и
популяризирането му. Примери в това отношение са Театъра, Стадиона ,
Акведукта на античния град Филипопол, които благодарение на положителното
отношение на местната управа на гр. Пловдив през - 70 - 80 години днес са
в добро състояние. За съжаление през годините в които са открити голяма
част от сградите с подови мозайки грижата за тяхното опазване от страна на
местната власт не бе сред нейните приоритети.
2. На второ място - наличието на екипи от специалисти ангажирани с
паметниците. Такива през годините не са липсвали но техните действия са
били подчинени на приоритетите на местната власт.
3. На трето място – дългосрочно и подробно планиране на мениджмънта
на обектите трябва да придружава всички дейности, свързани с опазването,
консервацията и реставрацията на археологическите обекти.
4. На последно място но не по значимост е осигуряване на инвестиране
за реализиране на различните дейностите необходими за съхраняването и
популяризирането на движимите и недвижимите паметници.
Състоянието на паметниците при днешните условия на фона на предприеманите досега дейности от различните институции сочи че най-успешно
в това отношение е публично-частното партньорство, което се реализира в
условията на конкурентост. То става възможно благодарение на новите закони в
България които поставят еднакви условие за функционирането на държавната
и частна собственост. За съжаление тези нови отношение все още не са законодателно уредени в сферата на дейностите касаещи културно-историческото
наследство. Частичните промени в това отношение са насочени предимно към
т.н. Движими паметници, които безогледно се изнасят от страната. В същото
време запазените in situ археологически обекти в Пловдив /с изключение на
сградата Ирини/ и на други места в България се рушат и ограбват с редки
изключения като археологическия обект Перперикон - в Източните Родопи.
Последния е пример за успешно финансиране реализирано с помощта на
вътрешни и външни / от Европейския съюз спонсори на базата на перфектно
изработени и защитени проекти.
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Християнският Храм и Неговата сакралност
Адриана Любенова

Църквата Христова не е учреждение, а нов живот с Христа и в Христа, под
знака на Светия Дух. Тя е Тялото Христово и е причастност към божественото
битие на Светата Троица. Църквата трябва да бъде разгледана като божествена
реалност. Тя съществува в нас не като организация или общество, а преди
всичко като „общение е с Отца и Неговия Син Иисуса Христа” (1 Йоан 1: 3).
„Църквата се познава само опитно, чрез причастност към живота й. Затова
преди всякакви външни дефиниции, Църквата трябва да бъде опозната в
нейната мистическа същност, която лежи в основата на всички църковни
самоопределения, без да се изчерпва с тях... Ако разгледаме Църквата като
някаква земна организация, ние елиминираме нейното своеобразие, нейната
природа, а именно, разкриването на вечното във временното, на несътвореното
в сътвореното” (Булгаков 1994, 28).
Църквата е „невидима” за разлика от всичко „видимо” в света, от всички
неща достъпни за нашите сетива. Чрез вярата ние виждаме „невидимото”: „...
разкриване на онова що се не вижда...” (Евр. 11: 1).
„Невидимата” Църква е неразделно свързана с конкретни земни форми
на живот. „Невидимото” съществува във „видимото” и се изразява чрез
символи. Символът е нещо, което принадлежи към този свят и в същото
време носи свързано с него отвъдно съдържание. Той е мост между небето и
земята, божественото и тварното.
В книгата “Битие” творческият акт на Бог е проследен в последователност и с всичките му самовъзникващи точки и степени (Дворянова 1992, 23).
Бог е извън Битието. Той е начало и край. Съществуващ преди началото на
сътворението. Бог съществува и е съществувал извън времето. В “Битие” Бог
е творец. Това е първият творчески акт: “В началото Бог сътвори небето и
земята” (Бит. 1:1) Бог твори като творческият Му акт е породен изцяло и само
заради самото творчество. От “нищото” бива създадено “нещо”. В “Битие”
също Бог разделя и отделя “и отдели Бог светлината от тъмнината” (Бит.1:4).
“Да има твърд посред водата и тя да дели вода от вода (тъй стана). И създаде
Бог твърдта и отдели водата що беше под твърдта, от водата над твърдта. Тъй
и стана... Твърдта Бог нарече небе” (Бит. 1: 6-8).
С този творчески акт Господ разделя Божественото от земното, това, което
е извън Битието и извън времето, от сътвореното. В следващия си творчески
акт Бог създаде човека: “рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по
Наше подобие” (Бит. 1:26). При сътворяването на човек Бог “вдъхна в лицето
му дихание за живот; и стана човекът жива душа” (Бит. 2: 7). С вдиханието
на Светия Дух в човека творението още повече се приближава до твореца,
успявайки да съчетае душата (небесното) със земното, плътското, създадено “от
земна пръст”. Създаден по образ и подобие Божие в човекът също съществува
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творческото начало: “Господ Бог направи да произлязат от земята всички
полски животни и всички небесни птици, и ги заведе при човека, за да види
как ще ги нарече той, та както човекът нарече всяка жива душа, тъй да бъде
името й. И даде човекът имена на всички добитъци и небесни птици и на
всички полски зверове” (Бит. 2:19- 20).
Това може да се счита за първият творчески акт на човека. Човешкото
творчество се състои не в творческия акт, поради самото творчество от “нищо”
да създаде “нещо”, но в преоткриване по свой собствен начин на сътвореното
вече от Твореца. “Грехопадението е актът, в който сътвореното се откъсва от
своя творец” (Дворянова 1992, 36), а възвръщането на творението към твореца
може да се види при акта на Спасението, при което се постига слятостта с
Бога.
Както Бог сътворява Битието и го разделя от това извън него с прозрачната бариера на небето, по подобие Божие, така човек твори един свой
собствен микрокосмос. Този микрокосмос е Християнският храм. Сакралното
пространство се превръща в един идеален като цяло божествен свят, в който
всичко до най-малките детайли и подробности е акт на преклонение пред
Твореца.
Посланието, което носи в себе си християнството за вярващите
намира своя материален израз в християнския храм. Приетата и
утвърдена с течение на векове християнска доктрина от своя страна,
“облича” духовното, небесното и непознаваемото в символи, създава
техни земни съобрази, разбираеми за човешкия разум и понятни
за сетивата. По този начин християнският храм е създаден така, че
посланието, което носи в себе си, да бъде отправено към вярващите
на разбираем за тях език, като теологичната същност на символите на
храма се разкриват пред вярващият на различни равнища съответно
богословската му подготовка (Тулешков et al. 2002, 13).
Още в Стария Завет е указано детайлно как да бъде изграден храмът. Сам
Господ Бог заповядва на Мойсея “Всичко (направете) както Аз ти показвам: и
образеца на скинията, и образеца на всичките й съдове” (Изход 25: 9). Някои
части от скинията могат да се възприемат като предобраз на Христос, докато
други нейни части символизират вярващите. Скинията като цяло е символ
на единението между Бога и вярващите (Шиваров 1995, 183).
Старозаветният Храм е предназначен за пренасяне на жертви. Новозаветната
жертва е Разпнатият Иисус Христос, Който Сам принесе Себе Си в жертва
на Голгота. Нищо в Стария Завет няма самостоятелен завършен вид. Всичко
Старозаветно е предобраз на бъдещето. След Вавилонският период се явяват
храмове от нов тип Синагоги. В тях няма жертвеник, а молитвите и четенето
на Тората заместват жертвоприношението.
Най-ранните специално построени за целта християнски
молитвени домове се отнасят към времето след ІІ век., като първите
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християнски храмове са били построени в Сирия. Известно е, че
най-древното здание построено конкретно като църква е в Едеса
и впоследствие било разрушено от наводнение през 201 г. сл. Хр.
(Кисьов 2006, 33). Като предшественици на храмовете обаче могат
да се посочат горниците, подземните места за молитва и погребение
(катакомбите), както и мартирионите (Тулешков et al. 2002, 15).
Храмът, това е образът на небесния Йерусалим. “В християнската
картина света условно напомня система от матрлшки, положени една в друга,
космос – храм; църква – храм и храм – човек” (Языкова 1995, 34). Декорацията
в християнският храм е съсредоточена от вътрешната страна, за разлика от
езическите храмове, при които декорацията е ориентирана към фасадата.
Езическите храмове били осветени с много слънце, а езичниците се кланяли
на статуи. При християните храмът е тъмен и осветен от свещи, като той е и
“материален израз на култовото действие” (Чаневa – Дечевска 1999, 22). Това
е мястото за извършване на християнските тайнства и всички християнски
ритуали. Основните части на храма са: атриум, нартекс (притвор), наос (неф)
и олтар.
Първоначално се влизало в добре оформен архитектурно с портици
двор, наречен атриум. Много често в неговия център се намирал воден източник, свързан основно с ритуалните измивания, около който се събирали
и самите богомолци. Този източник можел да бъде както басейн, така и фиала
или кантарос (за това- вж. Чанева-Дечевска 1999, 22 сл.). В така оформения
атриум се изнасяли проповеди към „оглашените”, но също така и се отдавала
почит към паметта на мъртвите. Основна функция на атриума била обаче,
събирането на богомолците преди влизането им в църквата.
За раннохристиянските църкви нартексът е бил задължителен елемент.
Той води своето начало още от Соломоновия храм (3 Цар. 6:3). В Новия завет
Св. Ап. Петър се отрича от Иисус Христос именно в предверието (Йоан 5:2).
В християнския храм входните пространства носят символичен образ и
свое собствено духовно съдържание. Ролята на нартекса е да разграничи
сакралното от профанното (Геров 2001, 274). Това е краят на обитаемия свят,
на микрокосмоса на християнския храм. Той е символ на земята като преход
от смъртта (живота извън Църквата) към вечния живот, единението с Бога
(живота в Църквата).
Колкото по съгрешил е каещият се, толкова по на запад стои в храма.
Върху специална поставка в притвора, императорът е оставял своето
наметало за да влезе в наоса като обикновен мирянин. Той преминавал през
западната централна врата и поради това тя получила впоследствие името
„царска порта”. Можем да отбележим, че в нартекса се извършвали и части
от самото богослужение.
Самият притвор се разглежда основно като символ на Земята. В него
се събирали и стояли оглашените, приелите Христос като идея, но не приели
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още кръщението в името на Отца и Сина и Светия Дух и съгрешилите, които
не били допускани в наоса. На Изток процесията била водена от епископа от
нартекса, към наоса, към олтара.
Наос (неф) или така наречената “зала за молитва” е винаги ориентирана
на Изток следвайки процесионалната линия на евхаристическият ритуал
(Чанева – Дечевска 1999, 24). Наос или неф идва от гръцката дума за кораб,
символ на Ноевият ковчег, чрез който се спасяват вярващите, или лодката на
Св. Апостол Петър, в която се събрали учениците на Христос плаващи заедно
към Спасението и небесният Йерусалим (Языкова 1995, 36). Ако храмът е
еднокорабен- корабът е символ на Бог, а ако е трикорабен - на Троичния Бог.
Наосът е небесният Йерусалим, чийто таван и апсида са небето.
Наосът е с правоъгълна или квадратна форма, с четири ъгъла. Известно
е, че четири е числото на разума и броя на буквите в непроизносимото име на
Бог (Jhvl). Също така това число е и числото на Божественото съвършенство.
От своя страна, четирите ъгъла на наоса могат да се разглеждат и като символ
на четирите реки на рая, а също така и на четирите евангелия.
Централният кораб символизира пътя на спасението. Подът му е винаги
с по-богата украса с цел да се изтъкне предназначението му за литургични
действия превръщайки тайнството в тържествен и импозантен спектакъл
(Чанева – Дечевска 1999, 25).
В ранното християнство богомолците се събирали пред амвона (не пред
олтара), за да слушат проповедите. Източната част на наоса е била мястото на
свещениците и църковният хор.
Амвонът се използва като място за проповеди и песнопения от ІV
век сл. Хр. Той е символ на камъка, от който ангел Господен е съобщил на
жените-мироносци благата вест за Възкресението Христово. “Донасянето и
отнасянето на Светото Евангелие от олтара до амвона е било съпровождано
от тържествена процесия” (Чанева – Дечевска 1999, 25). Мястото на амвона
не е било строго определено от канона.
Най-източната част на християнския храм е олтарът – трон на Господ,
Бог. Той се нарича също така и bema, което значи „възвишено място”. На
латински език той може да се обозначи и като alta ara, което означава „възвишен
жертвеник”.
Самият олтар е ориентиран на Изток по посока на изгряващото слънце,
защото Христос, това е слънцето на Правдата (Лука 1:18). Може да се разглежда
и като катализатор на Свещенното, защото към него са насочени всички
водещи архитектурни линии. Той е умалено копие на целия храм и на целия
Всемир.
В самия олтар се намира ниша, която символизира Витлеемската пещера,
в която се е родил Иисус Христос. В горната си част тя е засводена, което по
  В древна Гърция, обикновено това било специално обособеното място за поставянето на статуите на божествата на древните гърци.
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своеобразен начин напомня очертанията на човешка фигура с ореол. Това е
мястото на Божието присъствие и Божия дом.
В олтара под арката на апсидата е разположена Светата Трапеза (Светият
Престол). Божият Престол е най-древният и най-свещен елемент от храма. В
началото той е бил дървен, но от ІV век сл.Хр. започва да се изгражда от камък,
защото самата Евхаристия по това време често пъти се е извършвала върху
гробовете на мъченици, където самите жертвеници са каменни (Второзаконие
27: 5-7). В Библията е казано, че Иисус Христос е „крайъгълен камък на Църквата”
(Деяния 4: 11; Матей 21: 42). Светият Престол е съставен от подпрестолен камък
и квадратна или правоъгълна престолна плоча, образуващи своеобразна
маса - Св. Трапеза. Светият Престол най-често се изработва с една подпора
- символ на Иисус Христос, по-рядко с четири- четиримата евангелисти или
пет- Иисус и четиримата евангелисти. Той е с четириъгълна форма като символ
на божествената трапеза, открита за вярващите от четирите посоки на света,
призовавани да се приобщят към Него чрез Светата Евхаристия.
Трапезата има специално вградена ниша за полагането на светите
мощи.
В олтара също е разположен и синтронът по периферията на олтарната
конха. В средата на синтрона е тронът на Епископа (символизиращ Христос по
време богослужението) от страни са сядали духовниците, символ на Светите
Апостоли. Във Византия епископът е влизал и сядал пръв преди свещениците,
а в Рим последен. Синтронът е бил задължителен архитектурен елемент в
храмовете, в които е служел Епископ. Олтарът се отваря към наоса с двукрили
двери увенчани от триумфална арка, символизираща Божествената власт на
Христос (“Цар на Царете”, 28).
Пространството между амвона (символ на Йерусалим) и апсидата
(символ на небето) се отъждествява с рая. Много от християнските храмове
са имали баптистерии, които от ІІІ век сл. Хр. се обособяват като отделни
помещения в западните части на храмовия ансамбъл.
Християнските църкви също така имат и символично вертикално
деление. Свода се възприема като реалното небе, където Христос се е възнесъл
след Възкресението Си и откъдето ще се завърне при Второто пришествие.
Сводовете се опират на колони символ на стълпниците, които със своите
подвизи държат Църквата така, както колоните подпират свода.
Християнският храм се явява земен символ и чрез вярата ни помага да
видим „невидимото”. Поради това когато разглеждаме християнският храм
трябва да погледнем отвъд „видимото”, т. е. земното, към „невидимото” и чрез
духовното око на вярата да разберем истинската му същност.

•
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Адриана Любенова
Темата за Светата Троица е една от най-дискутираните теми в християнството. Причината за това се крие в ограничеността на човешкия разум пред
когото е поднесена неограничената Божия премъдрост. На Разумът се налага
да борави с понятия извън човешкото Битие, извън границите на видимото
и обяснимото, да се докосне до безкрайното, безначалното, съществуващо
преди и след времето. Поради това проблемите, свързани с темата за Светата
Троица не са универсални, а част от тях са и плод на различието в човешкия
Разум, на различни схващания, на разликата в богословската подготовка и
т. н. В този смисъл, като основна цел на тази статия си поставям не да посоча
всичките характеристики и проблеми, свързани с тази необхватна тема, а
по-скоро да очертая основните и главни истини за Троичността на Бога.
В основата на православието стои догматът за Светата Троица. Истината
за троичността на Бога е засвидетелствана в Стария Завет и Новия Завет. Това
е свидетелството, което й придава безспорен авторитет. Единият по същност
Бог е Троичен по Лица. В Стария Завет троичността на Бога е изобразена
завоалирано. Разбирането на раннохристиянските мислители за причината
на това прикрито изобразяване е било, че “премъдростта Божия е пощадила
човешката немощ”. Духовно юдеите не били достигнали зрялост и нерядко
изпадали под влиянието на езическото многобожие. Поради това се налагало
мисълта им да се насочва внимателно и постепенно към възприемането на
божествената тайна.
Старозаветните свидетелства за троичността на Бога могат да се разделят
на три групи – първа група – такива, които показват множественост у Бога, без
да сочат определено число; втора група - които сочат у Него три Лица, но без
наименование и различие; трета група – които дават указания за личността
и божественото достойнство на отделните Ипостаси (Коев 1992а, 1-16; Коев
1992б, 1-11).
С пример от първа група започва и самото Свещено Откровение: “В
началото Бог (Елохим) сътвори небето и земята”. В случая думата “Бог = Елохим
(Elohim) е употребена в множествено число, вместо Бог (Eloach) в единствено
число, а самият глагол “сътвори” е в единствено число. Така с това изречение още
от самото начало на Светото писание е засвидетелствана истината за троичността
на Бога. Други примери спадащи към същата група са: “Да сътворим човек по
Наш образ (и), по Наше подобие” (Бит. 1: 26), “Рече Господ Бог: ето, Адам стана
като един от Нас да познава добро и зло” (Бит. 3: 22).
Множествената форма по отношение на Бога не може да се преписва към
някакъв остатъчен политеизъм у евреите по това време, поради изричният моно  за значението на догмата за Св. Троица в системата на християнското вероучение- вж.
напр. Коев 1992в, 8-10;
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теизъм засвидетелстван в Старият Завет. Сътворението на небето и земята, както
и на човека, са изцяло и само дело на Бог: “И сътвори Бог човека” (Бит. 1: 27).
Към втората група, чийто примери сочат конкретно Троичността у
Бога, но без да засвидетелстват наименование и разделение на трите Ипостаса,
спадат следните примери: “Яви се Господ на Авраама ... Той дигна очите си и
погледна: и ето, трима мъже стоят срещу него. Като ги видя, затече се от входа
на шатрата (си) да ги посрещне, и се поклони до земи, и рече: Господарю, Ако
съм намерил благоволение пред очите Ти, не отминавай Твоя раб” (Бит. 18: 1
- 3). Този пример обяснява и Блажени Августин (V в. ): “Авраам среща трима, а
се покланя на Единия, като видял трима, той разбрал тайнството на Троицата,
а като се поклонил, като че ли на Единия, той изповядал единия Бог в три
Лица”. Свети Пророк Исая видял Господа и чул гласа Му, който казвал: “кого
да проводя? и кой ще отиде заради Нас?” (Ис. 6: 1 - 8). Свети Апостол Йоан
богослов обяснява, че Исая видял славата на Сина Божи и говорил за Него
(Йоан 12:4). А Апостол Павел свидетелства, че Исая чул Светият Дух, Който го
изпратил при израилският народ (Деян. 28: 25 - 26). Св. Пр. Исая видял Господ
(Син Божи), чул гласа Му (Дух Свети) и бил проводен от мнозина (Светата
Троица).
Троичността на Бога е засвидетелствана и в славословието на серафимите
“Свет, Свет, Свет е Господ Саваот”(Ис. 6: 3)
Третата група се отнася към указания за личността и божественото
достойнство на отделните Ипостаси. За личността на Божественото достойнство на Сина се споменава най-вече в пророчествата на месиите. В Псалом
109 може много ясно да се разграничи Ипостаса на Син Бог от Ипостаса на
Бог Отец. “Рече Господ (Jahve), Господу (Adonai) моему: Седи от дясната Ми
страна”. Въпреки конкретното разделение на Ипостасите в същият Псалом се
обяснява и единосъщието и неделимостта Им: “Из утроба преди денница като
роса е Твоето рождение”. Както росата съдържа всички свойства на влагата,
така и Роденият има всички свойства на Родилия Го.
Най-ясно свидетелство за Светият Дух се съдържа в пророчеството на
Пр. Исая (61: 1) “Сега Ме проводи Господ Бог и Неговият Дух”. А в Битие на
Светия Дух се приписва творческа дейност присъща на Отца. (Бит. 1: 2).
В Стария Завет тайната за троичността на Бога е само загатната и
частично разкрита. Тя не е имала такова всеобщо значение каквото получава
в Новият Завет (Коев 1992а, 1). В Стария Завет Бог подготвил ума и сърцето
на хората за тайната на Светата Троица, в Новия Завет, Той им я разкрил
чрез “Въплъщението на вечното Ипостасно Слово” (Коев 1992а, 6). Тайната
на Светата Троица е в основата на цялото новозаветно учение за Бога.
Новозаветните свидетелства за троичността на Бога могат да се разделят
на: такива, които сочат действителната троичност на Бога, и същевременно
изтъкват неразделимостта им, и такива, които се отнасят до Трите Лица на
Бога, като всяко от Тях е взето по отделно от другите две (вж. също Димитров
1984, 9 - 17).
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Първото показано свидетелство в Новия Завет е кръщението на Иисус
Христос във водите на река Йордан. Въплътилият се Син Божи получава
кръщение от Св. Йоан Предтеча, над него слиза Дух Свети във формата на
гълъб, а Отец свидетелства от небето, че Кръщаваният е Неговият Възлюбен
Син (Мат. 3:16-17, Марк 1: 10 - 11, Лука 3:22, Йоан 1: 32 - 33). Това събитие говори
само по себе си за трите Божествени Лица и тяхната неделимост. Друго свидетелство идва от самия Иисус Христос. При последната Му Беседа с учениците
Му, Той Сам им казва “Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да
пребъдва с вас вовеки... А утешител Дух Свети, Когото Отец ще изпрати в Мое
име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко що съм ви говорил”
(Йоан 14: 16, 26). В това свидетелство много ясно са разграничени трите лица.
Едното лице е Синът, който говори, второто е Отец, който ще бъде помолен,
и третото е утешителят-Светият Дух.
В случая Светият Дух е наречен “друг утешител”, т.е. различен от Отца,
но същевременно равен на Него и на Сина.
Но най-важното свидетелство е заповедта на Иисус Христос към апостолите “Идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина
и Светаго Духа” (Мат. 28: 19). Тук много ясно е казано в името, а не в имената,
защото Бог е един, макар и Троичен по Лица. “Кръщението в името на Отца и
Сина и Светия Дух означава встъпване в съюз, в единение с триипостасният
Бог, означава постоянно служение нему (Рим. 6: 3, 1 Кор. 1: 13, 1 Петър 3: 21)”
(Коев 1992а, 7). По този начин християните в Първосвещеническата молитва на
Иисус Христос са призовани да изграждат единство във вярата и живота, като
имат за образец единството между Отца, Сина и Св. Дух (вж. Коев 1994, 5 - 6)
Йоан Богослов описва точно и конкретно “Трима са, Които свидетелстват
на небето: Отец, Слово и Свети Дух; и Тия Тримата са Едно (1 Йоан 5:7).
Тук Словото и Светия Дух са посочени като свидетели равни на Отца.
Те са божествени Лица, които се различават по между си по същността си, но
“Тримата са едно”.
Другият вид свидетелства разглеждат Лицата на Светата Троица поотделно,
акцентирайки върху отделните им качества и деяния. “Никой не познава Сина
освен Отец” (Мат. 11: 27). С названието Отец се обозначава отношението Му
към света и човека. Показва се Неговото Ипостасно различие от другите две
Божествени лица, Отец съзнава себе Си като такъв и не се смесва със Сина.
Думите на Христос потвърждават това “Отец обича Сина”. Отец е и отделно
Лице от Св.Дух, тъй като духът изхожда от Отца: “Духът на истината, който
изхожда от Отца” (Йоан 15: 26).
Син е също Лице различно от Отца и Св. Дух. “Както Отец има живот
в Себе Си, тъй даде и на Сина да има живот в Себе Си (Йоан 5: 26).
Този текст показва, че Синът е отделно от Отца лице, притежаващо
живот, разум, воля – присъщи свойства на цялостната личност, равностойна
на Отца, защото живота, който е в Отеца го има и в Сина.
  Словото това е Иисус Христос “Словото стана плът и живя между нас...” (Йоан 1:14)
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С името Дух Свети в Новия Завет се свързват различни понятия, но Той
е описан и като същество самостоятелно и духовно; личност, която действа със
самосъзнание и воля, различна от тази на Отца и Сина. Истинските признаци
на личността са: мисъл, чувство, знание и воля. В по-горе посоченият текст
Св. Дух учи и напомня (Йоан 14: 16 - 26), т.е. притежава знанието присъщо на
Сина, но е “другият Учител” (различен от Сина). А в посланието към Римляни
четем “ ... любовта на Духа” (1 Рим. 15: 30), което е красноречиво свидетелство,
че Св. Дух чувства и “ни люби с най-нежна любов” (За Св. Дух като личност
– вж. Маджуров 1994, 3 сл.).
“Всичко това го произвежда един и същият Дух, като го разпределя
всекиму по отделно, както си иска” (1 Кор. 12:11) Светият Дух притежава мисъл
и воля да “произвежда” и “разпределя”, “както си иска”, както Сам пожелае.
В Православната Църква Светата Троица е непоколебима основа за
християнската религиозна мисъл. Според нейната доктрина „Бог е един
по същество и троичен според Лицата (Си), които са единосъщни и равни
помежду Си; ние пък да се потрудим да приведем в единство, равенство и
съгласие троичния състав на нашето същество (дух, душа и тяло), както и
на главните сили (разум, воля, чувства)- в това е задачата на нашия живот и
нашето блаженство” (Алипий et al. 2003, 205).
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