


3



5

СБОРНИК  ДОКЛАДИ
“ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ”

26-27 април, 2016, Пловдив

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО,
ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ

Първо издание - 2016 г.
© Издателство Макрос

Предпечатна подготовка „Диагон 88“

Всички права са запазени. Никаква част от тази книга не може да бъде 
възпроизвеждана в каквато и да е форма без предварителното писмено 

разрешение на издателя.

ISSN 1314-7005

Отговорността за статиите публикувани в настоящото 
издание се носи от техните автори.

Изданието е реализирано със средства от субсидията за научна 
и художественотворческа дейност на АМТИИ - Пловдив 

и се разпространява безплатно.

Редакционна колегия
проф. д-р Даниела Дженева

проф. д-р Костадин Бураджиев
проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

проф. д-р Капка Солакова
проф. д.и. Ангел Ангелов

доц. д-р Велислава Карагенова
доц.  д-р Мъгърдич Касапян
доц. Елена Кантарева-Дечева

доц. д-р Пламен Първанов

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ 
ЧЕТЕНИЯ

Превърналата се в традиция ежегодна научна конференция на 
АМТИИ „Пролетни научни четения“, от тази година  със статут нацио-
нална, се проведе на 26 и 27 Април. Тя бе открита в зала „Проф. Иван 
Спасов“ от ректора на АМТИИ проф. Милчо Василев, който пожела 
успех на всички участници.

В конференцията участваха 24 преподавателя, докторанти и сту-
денти с общо 26 доклада, разпределени в три секции: „Теория и педаго-
гика на музиката“, „Музикален фолклор и хореография“ и „Изобрази-
телни изкуства“.

В секция „Теория и педагогика на музиката“ се проведоха две за-
седания водени от доц. Кирил Чапликов и доц д-р Цветанка Коловска 
и се представиха 17 доклада от доц. Стела Митева-Динкова, проф. Ми-
рослав Недялков д.и., доц. д-р Любомир Караджов, гл. ас. д-р Юлияна 
Панова, ас. д-р Милена Богданова, Диан Чобанов, Милена Томанова, 
Петър Салчев, Георги Шамлиев, Златка Миронска, Мария Стоименова, 
Велислав Годжунов, Радостина Кацарова, Събина Бодурова, Андреас 
Треантафиллидис, Цветелина Кокаранова и Велислава Стоянова.

В заседанието на секция „Изобразителни изкуства“ водено от 
доц. Елена Кантарева-Дечева се представиха четири доклада от доц. 
д-р Мъгърдич Касапян, Димо Иванов, Петя Узунова и Теодора Цанкова.

Секция „Музикален фолклор и хореография“ с водещ проф. д-р 
Любен Досев проведе заседанието си на 27 Април и се представиха 
седем доклада от ас. д-р Зоя Микова, ас. Стефан Йорданов и Николай 
Гурбанов.

На 27 Април от 13:00 часа се състоя официалното закриване на 
националната научна конференция от зам.-ректорът по учебната и науч-
ноизследователската дейност проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Тя  
и водещите на секции обобщиха впечатленията си от засегнатите теми 
и нивото на  представените доклади и поздравиха всички участници за 
положения труд.
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ЗА АПЛИКАТУРНИТЕ ВАРИАНТИ НА ГАМИТЕ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА - „KОНЦЕРТ АРАНХУЕС”, „ФАНТАЗИЯ 
ЗА ЕДИН БЛАГОРОДНИК” И „КОНЦЕРТ ЗА ЕДИН ПРАЗНИК” 

ОТ ХОАКИН РОДРИГО 
 

Доц. Стела Митева-Динкова 
Резюме 

Статията визира три концерта за китара и оркестър от Х. Родриго, които разкриват 
техническия и художествен арсенал на инструмента. Конкретното съдържание се 
отнася до основен фактурен и инструментален елемент – гами. Подробно са онагледени 
и коментирани различни апликатурни решения. Те представят стандартни и иновативни 
подходи. Така познанието обогатява художествената интерпретация.  
 

Abstract 
The article refers to three concertos for guitar and orchestra by J. Rodrigo, which reveal 
technical and artistic arsenal of the instrument. The specific content is focused on the main 
texture and instrumental element - scales. Various fingering solutions are illustrated and 
discussed in detail. They present standard and innovative approaches. That information 
enriches the artistic interpretation. 
 

 
Инструменталната техника има ключова роля за качеството на музикалното 

изпълнение. Счита се, че тя „представлява комплекс от изразни средства, необходими 
на изпълнителя при пресъздаването на музикалните произведения”. /№1, с.39/ Средства 
на техниката са инструменталните похвати, с които се осъществяват елементите на 
фактурата. Те на свой ред се основават на специфични двигателни навици, които 
създават необходими сръчности. Типизацията на движенията и тяхната реализация са 
различни както за всеки изпълнител, така и за всяко произведение. В процеса на 
музикалното изпълнение, техническите средства са подчинени на заложената 
художествена идея и нейното реално осъществяване.  

Инструментално-изпълнителската дейност при китарата, както и при други 
класически инструменти се осъществява с лява и дясна ръка. Дясната ръка е тази, която 
произвежда звука.1 Звукоизвличането при класическата китара е с употреба на 
специфичните „форми”2 - òèðàíäî (tirando)3 и àïîÿíäî (apoyando)4. Техниката на 

                                                 
1 Звукоизвличането се осъществява чрез палец, показалец, среден и безименен пръст, които се означават 
в нотният текст с латински букви. Това са първите букви от испанските наименования на пръстите. По 
този начин палец е p (pulgar),  показалец – i (index), среден – m (medio),  безименен  - a (anular). Малкият 
пръст (кутре) се използва само при техниеските похвати разгеадо и пицикато.  
2 Това название е поместено в „Методика на обучението по китара” от Панайот Панайотов.( №7, с.34) 
От изложението не става ясно дали апояндо и тирандо са форми на начините на звукоизвличане 
(безнокътен и нокътен) или самите те са други начини. Употребената дума „форма” в такъв случай може 
да бъде по-удачно заменена с думите: начин или способ.  
3 Tirando (от испанското tirar – тегля, дърпам) e звукоизвличане без опора в съседно-звучаща струна. Това 
е универсален начин за звукоизвличане при китарата. /№ 6, с.30/ 
4 Apoyando (от испанското apoyо – опора) е звукоизвличане с опора в по-ниско звучаща струна за 
пръстите и по-високо звучаща струна за палецът. Използва се предимно при едногласни мелодии, 
акценти или за подчертаване на отделни тонове. /№ 6, с.30/ 
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лявата ръка5 е свързана предимно с използване на грифа. Съчетаването на двете ръце 
поражда проблема апликатура.6  

Обичаен, често срещан факт е съсретодочаването на погледа на китариста върху 
грифа, където се разполагат пръстите на лявата ръка. Създава се кинестезична памет в 
„единодействие” със зрителната. Така се запомнят предимно пръстови хватки без да се 
осъзнават, проследяват, възприемат конкретните тонови височини. Същевременно 
дясната ръка остава „в сянка” – липсва целенасочено внимание към нея. В определени 
случаи обаче подходящата, „работеща” пръстовка се определя от техническото 
удобство и на двете ръце. Понякога се налага промяна в апликатурата на лява ръка, с 
цел подсигуряване на удобство и по-логично подреждане на пръстите в дясна ръка. 
Установяването на определена пръстовка се подчинява и на субективни дадености – 
индивидуални особености, анатомични и физиологични предпоставки. Така се достига 
до различни решения.  

Всичко казано до тук намира проявление в „обекта” заявен в заглавието – 
апликатурни варианти на гамите в посочените творби. 

В българската терминология смислов еквивалент на думата гама е звукоред, в 
който тоновете се подреждат по височина.7 В историята на буквеното музикално писмо 
Одо Клюни (879-942) е този, който „към буквената серия „А”-„G” добавя гръцката 
буква „δ”(г) за обозначаване на долен допълнителен тон на звукореда, от където в 
музикалната теория навлиза понятието „гама”. /№3, с.29/ 

Гамите са основен инструментално-технически елемент в музикалните 
произведения и като такива намират широко приложение във визираните в заглавието 
творби на Родриго. Те създават и обогатяват фактурно музикалната тъкан. За това са 
важен компонент на инструменталната техника. Чрез тях изпълнителят изразява и 
развива своето изпълнителско умение, за да постигне необходимия бляскъв 
виртуозитет. Разнообразието от гамовидни редици в трите концерта за соло китара и 
оркестър от Х. Родриго и тяхната многопосочна трактовка за изпълнение налагат 
коментар над извадки от партитурния запис.  

Използваните в посочените творби повече от 70 гами могат да бъдат разделени на:  
1) ðàçãúðíàòè äî èíòåðâàë îêòàâà  
2) ðàçãúðíàòè â ðàìêèòå íà äâå îêòàâè 
3) ñ îáõâàò íàä äâå è òðè îêòàâè  
4) ïðåäñòàâåíè ñ îðíàìåíòè 

В текста по-долу с примери и коментари е подкрепена такава класификация. 
1) В първата група попадат възходящи и низходящи гами в рамките íà 

èíòåðâàë êâàðòà, ñåêñòà, îêòàâà.  
В „Танц на брадвите”8 от „Фантазия за един благородник” и в първа част на 

„Концерт за един празник” гамите са в рамките на интервал кварта. В „Танц на 
брадвите” най-високият тон е подчертан чрез използване на технически похват легато9 

                                                 
5 Звукоизвличането се осъществява чрез показалец, среден, безименен и кутре, които се означават с 
арабски цифри, както следва – 1 за показалец, 2 за среден и т.н. 
6 Applicatura – пръстовка /№ 4, с.11/ 
7 В енциклопедични издания гамата се определя като: „музикален тонален материал, в който тоновете са 
подредени по височина” /№10, p.753/; „редица от различни по височина тонове подредени по определена 
схема (най-често в рамките на интервал октава)” /№12/. В солфежната литература: „звукоредът е 
постепенно графично изображение на тоновете, съставляващи лада, но ладът се определя само от 
качеството на свързване на интервалите на дадена система“ /№2, с.282/;  „Такава изява на лада, при която 
тоновете му са подредени по височина постепенно във възходяща и низходяща посока” /№9, с.115/. 
8 В т.т. 17, 18, 21, 22, 49, 50, 53, 54, 81, 82, 85, 86 е използван сходен тематичен материал. 
9 Терминът „легато” в музикалната теория и практика се употребява с общо значение на щрих (свързано 
изпълнение на два или повече тона, интервала, съзвучия). В китарната литература и в конкретния случай, 

в низходяща посока. Това подсилва отбелязания от авторът щрих легато и улеснява 
изпълнителя. Апликатурата в дясна ръка се запазва, докато тази на лява се променя.  
Нотен пример №1 

 „Фантазия за един благородник” - „Танц на брадвите” (т.т.81-88)10 
 

1) Дайана Рачева – студент в АМТИИ, Пловдив 

 
2) Георги Василев – преподавател в Консерватория Лозана (Швейцария) 

 
3) Стела Митева-Динкова – преподавател в АМТИИ, Пловдив 

 
 
В н. пр. №1 са онагледени три апликатурни варианта, които демонстрират 

връзката и зависимостта между апликатурата на лява и дясна ръка. Във вариант 1, т.82 

                                                                                                                                                         
той се визира като специфичен технически похват, който се изпълнява с пръстите на лявата ръка. /бел 
авт./ 
10 Техническият похват легато е отбелязан с прекъсната дъговидна черта в поместените нотни примери. 
/бел. авт./ 
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и вариант 2, т.81 се наблюдава кръстосване11 между среден пръст и показалец на дясна 
ръка. Кръстосването на пръстите в дясна ръка в конкретния случай не е подходящо.  
Непрекъснатата смяна на акорди води до смяна и на позиции, при което лявата ръка 
губи своята устойчивост. Това неминуемо рефлектира и върху стабилността на дясна 
ръка. Възможно решение в такива случаи е преплъзването на i от първа към втора 
струна, но с използване на звукоизвличане àïîÿíäî в дясна ръка. При изпълнение с 
редуващи пръсти в дясна ръка е подходящо прилагане на дадената апликатура за лява 
ръка във вариант 3, при която не се налага кръстосване. 

Гами с репетиция на тон â ðàìêèòå íà èíòåðâàë ñåêñòà се използват в първа 
част на „Концерт Аранхуес” (т.т.63, 77, 84, 85, 160, 174, 181, 182). Тактове 63, 77, 160 и 
174 са с еднакъв тонов състав и е възможно да се изпълнят с една и съща пръстовка на 
двете ръце. (вж.н.пр.2) Това създава не само техническо удобство за китариста, но и 
улеснява зрителното и слухово запаметяване. Така се достига до оформяне на 
двигателен рефлекс, който гарантира последваща сценична устойчивост. 

 
Нотен пример №2 

„Концерт Аранхуес” – Allegro con spirito (т.63) 

 
Дадените в н. пр. № 2 апликатурни варианти за дясна ръка се отнасят до личните 

предпочитания на всеки изпълнител. Възможни са и други такива, но за лява ръка, 
напр: 1 3 – 1 2 1 2 (Цветан Стоянов) или 1 3 – 1-1 4 1. Не се препоръчва пръстовка, 
която предполага употреба на свободни струни, тъй като при секвенционното развитие 
на този музикален мотив в частта, тя става несъстоятелна.  

Във „Вилано” от „Фантазия за един благородник” се срещат няколко пасажа, 
които са разгърнати â ðàìêèòå íà èíòåðâàë îêòàâà. Всички те са в шестнадесетини, 
с използване на технически похват легато върху първите два тона от групата. 
Техническият похват легато съвпада със силното или относително силно време в такта, 
което спомага за подчертаване на регулярната метрична пулсация.  

 
Нотен пример №3  

„Фантазия за един благородник” - „Вилано” (т.т.51-52) 
1) Андрес Сеговия – световноизвестен испански китарист 

 
 
 
 
                                                 
11 Правилото за добра апликатура в китарното изпълнителство е да се преминава с по-висок пръст на по-
висока струна и с по-нисък на по-ниска. Под „кръстосване” се разбира такава пръстовка в дясна ръка, 
при която по-нисък пръст преминава на по-висока струна или обратното. 

2) Йоргос Панетсос – преподавател в „Частен университет за музика и изкуства”, Виена (Австрия) 

 
 

В редакцията на А. Сеговия (издателство „Shott& Co. Ltd.”, London) няма 
поместена апликатура на дясна ръка.12 Това потвърждава изложената по-горе мисъл, че 
за китаристите с предимство е пръстовката на лява ръка. По отношение на 
използваните пръсти в лява ръка в т.51, във втората група от шестнадесетини се 
забелязва свободна струна ñè. Свободните струни звучат винаги по-ярко, особено в 
комбинация с вътрешни струни (в случая – втора и трета). Използването на такава 
пръстовка няма да осигури изравненост на гамовидната редица. Очевидно в следващият 
такт (52) Сеговия не използва свободни струни, въпреки наличието на такива 
възможности. Във вариант 2, Й. Панетсос залага на класическата схема за редуващи 
пръсти в дясна ръка. Той предпочита по-релефното, артикулирано звучене и не 
използва легато. Възможно е преходът от II към IX-та позиция между двата такта на 
примера да създаде проблеми в по-бързо темпо.  

á) Най-голяма концентрация на гами от втора група - ðàçãúðíàòè â äèàïàçîí 
äî äâå îêòàâè се наблюдава в първата част на „Концерт Аранхуес” (общо около 22 на 
брой). От тях 4 са с буквално повторение (т.50=т.147; т.т.105=т.107; т.123=т.125; 
т.66=т.177), а 3 интонационно сходни (т.52 с т.149 ; т.т.66 с т.163; т.105 с т.123 и с 
т.165). При тактовете с буквално повторение или интонационно сходство е 
наложително използването на еднаква апликатура (с изключение на т.149). Тя, според 
индивидуалните технически възможности и умения на китариста, може да бъде 
различна. Прегледаните апликатурни редакции на Анхел Ромеро, Рената Тараго, 
Цветан Стоянов, Георги Василев, Боян Дойчев, Жулиета Велева и прослушаните видео 
записи в youtube на Пепе Ромеро, Пако де Лусия, Джон Уилямс водят до извода, че при 
гамовидни редици изпълнителите използват предимно техника на редуващи се пръсти 
(i,m) за дясна ръка и позиционно разположение на пръстите в лява ръка.  

 
Нотен пример № 4  

„Концерт Аранхуес” - Allegro con spirito (т.52) 
 

1) Жулиева Велева – студентка в АМТИИ, Пловдив 

 
 

2) Цветан Стоянов – преподавател в Университет по изкуства, Берлин (Германия) 

 

                                                 
12 Подобен е случая и с наличната редакцията на „Концерт за един празник” от Пепе Ромеро. 
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3) Рената Тараго13 – известна испанска китаристка  

 
 

4) Анхел Ромеро – испански китарист от фамилията Ромеро 
 

 
Във вариант 1 тонът ñîë на шеста струна се изпълнява с p, което се предпоставя 

от факта, че този пръст свири и в предния такт на същата струна. Звукът на палеца е по-
плътен и естествено подчертава първия тон от пасажа. Във вариант 2 използването на 
легато между тоновете ëà и ñè е с цел да се избегне кръстосване на пръстите в дясна 
ръка, каквото се получава във вариант 4. Във вариант 3 не е дадена пръстовка на дясна 
ръка, но според дадената в лява - кръстосването е неизбежно.  

 
5) Георги Василев 

 
 

Прилагането в дясна ръка на комбинация от три пръста за гамовиден пасаж от 
този вид във вариант 5 изглежда нестандартно и иновативно. Съчетано с подходяща  
пръстовка на лява ръка от три пръста на струна, то става логично и технически 
обосновано. Постига се симетричност в движенията на ръцете, която осигурява 
изключителна ловкост, бързина и изравнено звучене. Този вид апликатура намира 
широко приложение и в „Концерт за един празник” с уточнението, че няма 
публикувана редакция, която е основана на такъв подход. (вж.н.пр.5) 

Гамовидни пасажи â ðàìêèòå íà äâå îêòàâè са разгърнати в първата част на 
„Концерт за един празник”.14 Освен по стандартния начин (с позиционно разполагане 
на пръстите в лява ръка и техника на редуващи пръсти в дясна ръка), посочените 
гамовидни редици в редакцията на Благовест Георгиев се изпълняват и с дадената по-
горе апликатура - три срещу три пръста. 
Нотен пример №5  

„Концерт за един празник” – Allegro deciso (т.129) 

                                                 
13 Създател на първата публикувана през 1959 г. редакция на „Концерт Аранхуес”.  
14 Äåöèìà (във възходяща и низходяща посока - т.т.42, 176), äóîäåöèìà è óíäåöèìà (т.77), две 
äóîäåöèìè (в низходяща посока – т.т.78, 203, 203), òåðöäåöèìè (т.т.44, 46, 48, 180), êâèíòäåöèìè 
(възходяща и низходяща посока - т.т.64, 129, 131, 136). 
 

1) Пепе Ромеро - световноизвестен испански китарист 

 
2) Благовест Георгиев – ассистент в „Общинска консерватория” на Антиб и Жуан ле Пан 

(Франция) 

 
В оригиналното издание на „Schott’s Söhne” (Mainz, 1986) под редакцията на П. 

Ромеро няма означения за позиции. Видно е, че достигането на VII-ма позиция става 
чрез преход от 4-ти към 1-ви пръст в лява ръка (между тоновете ла и ñè в групата 
шестнадесетини на трето време). Използването на преход създава риск за изпълнението 
при означеното бързо темпо на частта. Само определени китаристи, които притежават 
природна сръчност могат да се справят перфектно с такава апликатура. При прилагане 
на редуващи пръсти в дясна ръка се получава кръстосване. По-рационално и 
„работещо” решение представя вариант 2. В него пасажът започва от VII-ма позиция и 
чрез протягане на пръстите на лява ръка се достига до тона ñè на първа струна. 
Преходите са незабележими и изпълнението е по-сигурно и удобно. 

â) Гамовидните редици от трета група ñ îáõâàò íàä äâå è òðè îêòàâè 
изискват не само бързина и ловкост на пръстите, но също съвършено владеене на грифа 
и висока степен на издръжливост. Трите концерта за соло китара и оркестър от Х. 
Родриго съдържат общо 31 такива пасажа. От тях 22 са в „Концерт за един празник”.15 
Сравнението между указанията за темпо в първите части на 
„Концерт Аранхуес” (=== 84) и „Концерт за един празник” (=== 120)показва 

амбициозната задача, която авторът поставя пред инструменталистите. Темповите 
означения се променят при ритмичните групи от шестоли в шестнадесетини. Реалното 
темпо при тяхното изпълнение се оказва (===180). С основание Буджински изказва 

мнение, че „Концерт за един празник” е „един от най-трудните концерти за китара и 
оркестър”, добавяйки: „най-високо и най-грандиозно предизвикателство за 
двигателните умения и „скоростта” и по-конкретно за техниката при изпълнение на 
гами и скали в бързи темпа”. /№11, p.69/  
Нотен пример №6 

 „Концерт за един празник” – Allegro deciso (т.т.12-13) 
1) Пепе Ромеро  

 

                                                 
15 В „Концерт Аранхуес” са 5, а във „Фантазия за един благородник” – 4. 
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2) Антек Буджински – студент-магистър от Музикална академия „Станислав Монюшко”, Гданск  

 
 
Пасажът в т.т.12-3=157-8 в редакцията на Пепе Ромеро е даден с преход към IX–

та позиция. Буджински използва преход към VII-ма позиция. /№11, p.71/ В бързите 
темпа икономичните движения са по-целесъобразни, което налага изводa, че 
пръстовката в лява ръка, която предлага Буджински е по-подходяща. Преходът към 
високата позиция е осъществен посредством ñâîáîäíà ñòðóíà, което е често срещана 
практика при струнните  инструменти. Бързото темпо прави яркостта на свободната 
струна почти незабележима в темброво отношение. Дадената от Буджински апликатура 
на дясна ръка е с редуващи пръсти и кръстосване /№11, p.77/. Дори и при промяна в 
реда на пръстите, кръстосването не може да се избегне. Изводът, който се налага е, че в 
определени случаи изпълнителите използват апликатура, която е в противоречие с 
основните технически принципи. Начинът на звукоизвличане (апояндо или тирандо) е 
въпрос на индивидуален избор, с уточнението, че апояндо винаги звучи по-автентично 
при изпълнение на произведения от испански композитори, защото е пряко свързано с 
маниера на свирене при фламенко китаристите.  

Гамите, които надхвърлят диапазон òðè îêòàâè в първата част от „Концерт за 
един празник” са две (т.т.144-5 и т.т. 230-3). Драматургично те са разположени в 
каденционните моменти. Способин отбелязва, че тези моменти съсредоточават 
виртуозния характер на частта. /№8, с.379/ Тяхното значение е във връзка с 
композиционно-драматургичния план на творбата. Те демонстрират уменията на 
китариста като предоставят възможност за по-свободна художествена интерпретация. 
Брилянтни гамовидни завършеци на каденци са използвани също в крайните части на 
трите концерта.16  

Пример за гами, които са в диапазон íàä òðè îêòàâè има и в емблематичното 
за творчеството на Родриго Adagio от „Концерт Аранхуес”. Тези дълги звукореди са 
едни от най-трудните в тази част. Те са в триоли от тридесетвторини. Изпълнителят 
следва да изпълни 12 тона за един удар в темпо ===44, което дава реално темпо – 

триола в ===176.  

Нотен пример №7    
„Концерт Аранхуес” – Adagio (т.48) 

1) Анхел Ромеро - световноизвестен испански китарист 

 
                                                 
16 Трета част от „Концерт за един празник” (т.т.244-7)16, „Канарио” от „Фантазия за един празник” 
(т.т.151-8) и трета част от „Концерт Аранхуес” (т.т.290-2).  

 
2) Георги Василев 

 
В дадените апликатурни варианти на А. Ромеро и Г. Василев се откриват 

разлики и сходства. Разликите са предимно в апликатурата на дясната ръка. Във 
вариант 2 дясна ръка използва пръстовка, която е комбинация между арпежен модел и 
редуващи пръсти. В лява ръка е посочено легато между тоновете ìè и ôà äèåç от 
малка октава и глисандо между тоновете ìè и ôà äèåç от първа октава. Използването 
на тези два технически похвата в лява ръка е с цел логично и удобно подреждане на 
пръстите в дясна. Концепцията на апликатурата на дясна ръка, която виждаме във 
вариант 1 е стандартна. Използват се предимно редуващи пръсти с едно изключение 
(тонът ëà от малка октава се свири с à). Така подредени, пръстите на дясна ръка не 
предполагат кръстосване т.е. гарантират техническа стабилност на инструменталиста. 
Двата примера пренасят пасажа от I-ва на VII-ма позиция. В апликатурата на Анхел 
Ромеро има повече преходи в лява ръка. Особено рисков е този на четвърта струна 
между тоновете ñè и äî с 3-ти и 2-ри пръст на лявата ръка, но подреждането на 
пръстите в лява ръка по този начин обезпечава редуването на пръстите на дясната ръка. 

ã) В концертите за китара и оркестър Хоакин Родриго използва и oðíàìåíòàëíî 
ïðåäñòàâåíè гами. Те са често срещани в творчеството му за соло китара и са 
индивидуална находка, специфичен похват, който характеризира неговия 
композиторски почерк. Тези пасажи се разпознават лесно по своя триолов ритмичен 
профил. Орнаментацията е осъществена предимно ñúñ ñúñåäíè òîíîâå (горен или 
долен), което може да се оприличи на: „бавен трилер”, „вид тремоло”, „мордент”.  

Орнаментално представените гами в Allegro con spirito (т.т.87-88 и т.т.184-185) 
от „Концерт Аранхуес” са с идентична апликатура на двете ръце, но се изпълняват на 
различни струни. (сравни н.пр.8 и н.пр.9)  
Нотен пример №8  

„Концерт Аранхуес” - Allegro con spirito (т.т.87-88) 

 
Нотен пример №9  

„Концерт Аранхуес” - Allegro con spirito (т.т.184-185) 
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Те комбинират технически похват легато с гамовидно построение.17 
Изпълнителят отделно отработва техническия похват легато и обръща специално 
внимание върху преходите с 1-ви пръст на лява ръка. Апликатурата на дясна ръка е с 
повторение на i, докато тази на лявата ръка е идентична. Техническият похват легато 
позволява да се свири последователно с един и същ пръст на дясната ръка.18 Тази 
апликатура, макар и нестандартна е установена в практиката и дава възможност за 
достигане на значителна бързина и сръчност при изпълнение. 

Онагледените и коментирани по-горе примери-извадки представят съчетаване и 
реализиране на стандартни, традиционни и иновативни апликатурни решения. Текстът, 
създаден от композитор с „идеалистична” представа, развива техническите умения на 
инструменталиста и провокира интересни творчески находки. Водещата художествена 
идея обогатява изпълнителската техника и надгражда потенциала на инструмента.  
Визираните в заглавието три концерта за китара и оркестър от Х. Родриго разкриват 
пълния технически и художествен арсенал на инструмента. Това ги реализира като 
често интерпретиран концертен репертоар и определя важната им роля в обучението и 
професионалното израстване на студентите. 
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17 Използваният вид легато е комбинирано (още смесено, двойно) – съчетание между легато във 
възходяща и низходяща посока. /№4, с.27/ 
18 Това се получава, защото пръстите на лява ръка звукоизвличат, докато i се връща към струната. 
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Ì è ð î ñ ë à â  Ê.  Í å ä ÿ ë ê î â 
 

Ðåçþìå 
 Òîâà íàó÷íî èçñëåäâàíå èìà çà öåë äà ïîñî÷è íàé-àäåêâàòíàòà îò ñòèëèñòè÷íà ãëåäíà 
òî÷êà îðêåñòðàöèÿ íà êëàâèðíè ñîíàòè îò åïîõàòà íà âèåíñêèÿ êëàñèöèçúì. Àêöåíòúò 
ñå ïîñòàâÿ âúðõó èçðàáîòâàíåòî íà ïàðòèèòå îò ìåäíàòà äóõîâà ãðóïà, òúé êàòî 
òåõíè÷åñêîòî íåñúâúðøåíñòâî íà òåçè èíñòðóìåíòè âúâ âèçèðàíàòà åïîõà íàëàãà íÿêîè 
êîìïðîìèñè îò ñòðàíà íà êîìïîçèòîðèòå. Âñè÷êè òåçè åëåìåíòè ñà âíèìàòåëíî 
àíàëèçèðàíè, êàòî å îòáåëÿçàíî, ÷å òå âëèçàò â ïðîòèâîðå÷èå ñúñ ñúâðåìåííèòå 
ðàçáèðàíèÿ çà ðàçïîëàãàíåòî íà èíñòðóìåíòèòå. Òî÷íî çàòîâà åäíà ñòèëíà îðêåñòðàöèÿ 
áè òðÿáâàëî äà ñúäúðæà âñè÷êè òåçè êîìïðîìèñè, òàêà, êàêòî ñàìèòå êîìïîçèòîðè îò 
åïîõàòà áèõà ÿ ðåàëèçèðàëè. 
 

Abstract 
 This research aims to identify the adequacy of stylistic standpoint orchestration of piano 
sonatas by the age of Viennese Classicism. The focus is on the development of the parties of 
the brass band as their technical imperfection of these instruments envisaged in the era 
necessitates certain compromises by the composers. All these elements are carefully 
analyzed, it is noted that they conflict with the modern understanding of the deployment of 
the instruments. That's why a stylish orchestration should contain all these compromises as 
themselves composers of the era would make it realized. 

 
 Ïîíÿòèåòî „ñòèëèçàöèÿ“ â ðàçëè÷íèòå ñôåðè íà ÷îâåøêà äåéíîñò ñå èçïîëçâà 
ñúñ ñïåöèôè÷íî çíà÷åíèå. Íàïðèìåð â èçîáðàçèòåëíîòî èçêóñòâî òîâà å ðàâíîñèëíî íà 
„îïðîñòÿâàíå“ è îáîáùàâàíå íà èçîáðàçÿâàíèòå îáåêòè — õîðà, æèâîòíè, ðàñòåíèÿ, 
ïðåäìåòè — ÷ðåç èçâåæäàíå íà ïðåäåí ïëàí íà òåõíèòå íàé-õàðàêòåðíè åëåìåíòè çà 
ñìåòêà íà äðóãè ïî-ñëàáî ñïåöèôè÷íè äåòàéëè (Óèêèïåäèÿ).   

Â ëèòåðàòóðàòà òîâà ïîíÿòèå ñå ðàçáèðà êàòî ñúçíàòåëíî è öåëåíàñî÷åíî 
ïîäðàæàíèå è íàïîäîáÿâàíå íà ñòèëà íà äàäåí ïèñàòåë, æàíð, ëèòåðàòóðíî òå÷åíèå èëè 
öÿëà åïîõà (Ïàê òàì). Ñ òàêîâà çíà÷åíèå ïîíÿòèåòî ùå ñå èçïîëçâà è â òîâà èçñëåäâàíå. 

  Èíòåðåñúò êúì òåìàòà ñå ïîðàæäà îò ðåäèöà îáåêòèâíè ïðè÷èíè. Ìåäíàòà 
äóõîâà ãðóïà ñå îáîñîáÿâà íàé-êúñíî â îðêåñòúðà, ïîðàäè òåõíè÷åñêèòå 
íåñúâúðøåíñòâà íà èíñòðóìåíòèòå â íåéíèÿ ñúñòàâ. Õðîìàòèçèðàíåòî èì, çàïî÷íàëî îò 
1830 ã., ïîñòåïåííî ãè ïðåâðúùà â ïúëíîöåííà è ðàâíîñòîéíà íà îñòàíàëèòå 
îðêåñòðîâà ãðóïà. Ñ òîâà â êîìïîçèöèîííàòà ïðàêòèêà çà îðêåñòúð ñå íàëàãàò íîâè 
ñòàíäàðòè, íåïîçíàòè äî òîçè ìîìåíò.  

Êúì ñðåäàòà íà ÕIÕ âåê ñå ïîÿâÿâàò è ïúðâèòå òðàêòàòè ïî ïðîáëåìèòå íà 
îðêåñòðàöèÿòà, îò êîèòî íàé-ïîïóëÿðåí ñå îêàçâà Grand Traite d,instrumentation et 
d,orchestration moderns íà Õåêòîð Áåðëèîç îò 1843 ã. Ðàçâèòèåòî íà íàóêàòà çà 
îðêåñòúðà ïðîäúëæàâà è ìàëêî ïî-êúñíî êúì êðàÿ íà âåêà ñå ïîÿâÿâà äðóã òðàêòàò, 
ñúùî òàêà äîáèë øèðîêà èçâåñòíîñò – Îñíîâû îðêåñòðîâêè íà Ðèìñêè-Êîðñàêîâ. Ïðåç 
ÕÕ âåê èçëèçàò ìíîæåñòâî ó÷åáíèöè è ðúêîâîäñòâà, êîèòî ïðåäëàãàò ïðåäïèñàíèÿ çà 
àêàäåìè÷åí òèï îðêåñòðàöèÿ.  

Âñè÷êè òåçè íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêè òðóäîâå ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà ìåäíè 
èíñòðóìåíòè ñ òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè, êàêâèòî ñà ïîçíàòè â íàøå âðåìå. Ñúâñåì 
åñòåñòâåíî èçíèêâà âúïðîñúò êàê å èçãëåæäàëà ìåäíàòà äóõîâà ãðóïà â åïîõàòà íà 
âèåíñêàòà êëàñèêà, ïðè òàêà ïîñî÷åíèòå íåñúâúðøåíñòâà.  
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Â ñèìôîíè÷íèòå òâîðáè íà Õàéäí, Ìîöàðò è Áåòîâåí ñå èçïîëçâàò ÷åòèðè 
íàòóðàëíè èíñòðóìåíòà - äâå âàëäõîðíè è äâà òðîìïåòà. Åäâà â ïîñëåäíèòå òâîðáè íà 
Áåòîâåí – Äåâåòà ñèìôîíèÿ è Missa solemnis âàëäõîðíèòå ñòàâàò ÷åòèðè. 
Èçïîëçâàíåòî íà òðîìáîíèòå å ïî-ñêîðî åêñïåðèìåíòàëíî, ñàìî â åäíà îò ÷àñòèòå íà 
ïåòà, øåñòà è äåâåòà ñèìôîíèÿ íà Áåòîâåí. Òåõíèÿò áðîé å íåïîñòîÿíåí – îò äâà, äî  
òðè. Âúçëàãàò èì ñå íàé-ìàëêî è íàé-îïðîñòåíè çàäà÷è, ñâåäåíè äî èçñâèðâàíå íà 
îòäåëíè òîíîâå îò õàðìîíèÿòà.  

Çâóêîâèÿò äèàïàçîí íà âàëäõîðíè è òðîìïåòè â îíîâà âðåìå äîñòèãà ìàêñèìóìà 
îò äâå îêòàâè. Çàïî÷âà îò òðåòèÿ òîí íà íàòóðàëíàòà ïîðåäèöà, êîéòî îáèêíîâåíî å 
íàé-íèñêèÿò âúçìîæåí, äî äâàíàäåñåòèÿ ïî îáåðòîíîâèÿ ðåä, à èìåííî g – g2 ïî ïèñìî. 
Íàé-÷åñòî èçïîëçâàíèòå ñòðîåâå ñà D, Es, C, F è B: 
 

 
 
 
 
Ïðîòèâíî íà ñúâðåìåííèòå ðàçáèðàíèÿ çà òåõíè÷åñêèòå âúçìîæíîñòè íà òåçè 

èíñòðóìåíòè, âúâ âðåìåòî íà âèåíñêàòà êëàñèêà âàëäõîðíèòå ñå òðåòèðàò êàòî ïî-
ïîäâèæíè è ñ ïî-ðàçíîîáðàçíà ëèíèÿ îò òðîìïåòèòå. Ïðè÷èíàòà ñå êîðåíè â äâà 
ôàêòîðà: êîíñòðóêöèÿòà íà èíñòðóìåíòèòå ïðåäïîëàãà âàëäõîðíàòà ïî-ëåñíî äà 
ïðîèçâåæäà ïðåíàäóâàíèÿ; ÷ðåç çàïóøâàíå íà îòâîðà ñ äÿñíàòà ðúêà ìîæå äà ñå íàïðàâè 
êîðåêöèÿ ñ îêîëî ïîëîâèí òîí.  

Ôóíêêöèèòå, êîèòî èçïúëíÿâàò ìåäíèòå ñà îáèêíîâåíî ïåäàëíè è ôàíôàðíè 
èíòîíàöèè. Ïîíàêîãà íà âàëõîðíèòå ñå âúçëàãà íåñëîæíà ìåëîäèÿ, îáõâàùàùà åäíà 
îêòàâà – îò øåñòèÿ äî äâàíàäåñåòèÿ îáåðòîí.  

Õàðìîíè÷íèòå èíòåðâàëè ìåæäó äâîéêèòå åäíîðîäíè èíñòðóìåíòè ìîãàò äà 
áúäàò âñåâúçìîæíè, çàêëþ÷åíè ìåæäó îáåðòîíîâåòå íà âèçèðàíèÿ òîíîâ îáåì. Òîâà å 
òàêà, çàùîòî åäíîðîäíèòå èíñòðóìåíòòè ñà â åäèí ñòðîé, à â ïîâå÷åòî ñëó÷àè òîâà âàæè 
çà âñè÷êè èíñòðóìåíòè îò ãðóïàòà1. Ñúâðåìåííèòå èçèñêâàíèÿ ïðåäïîëàãàò 
åäíîðîäíèòå èíñòòðóìåíòè äà ñå ðàçïîëàãàò íà ìàëêè õàðìîíè÷íè èíòåðâàëè, çà äà 
ïîïàäàò â ñõîäíè ðåãèñòðè. Èçíåíàäâàùîòî å, ÷å ïðè êëàñèöèòå íàé-÷åñòî ñðåùàíèÿ 
èíòåðâàë ïðè âàëäõîðíè è òðîìïåòè å îêòàâà, êàòî â ìíîãî îò ñëó÷àèòå òå ñà âçàèìíî 
óäâîåíè. Íåùî ïîâå÷å, íà ìåñòà â òâîð÷åñòâîòî íà Áåòîâåí ìåæäó âàëäõîðíèòå ñå 
äîñòèãà äî ìàêñèìàëíèÿ âúçìîæåí èíòåðâàë – äâå îêòàâè!  

Áåç ñúìíåíèå êîìïîçèòîðèòå îò òàçè åïîõà ñà ñè äàâàëè ñìåòêà çà êîìïðîìèñà, 
êîéòî ñå íàëàãà. Îò åäíà ñòðàíà òåõíè÷åñêèòå íåñúâúðøåíñòâà íà èíñòðóìåíòèòå 
ïðåäëàãàò òâúðäå îãðàíè÷åí çâóêîâ ìàòåðèàë. Îò äðóãà, ìàëêèÿò áðîé èíñòðóìåíòè íå 
äàâà âúçìîæíîñò çà ïîêðèâàíå íà äîñòàòú÷åí çâóêîâ îáåì, çà ïúëíîöåííîòî çâó÷åíå íà  
òàçè îðêåñòðîâà ãðóïà. Âúçìîæíîñòòà çà åäíîâðåìåííîòî èçïîëçâàíå íà ðàçëè÷íè 
ñòðîåâå ñúçäàâà äîïúëíèòåëíî çàòðóäíåíèå, ïðåäâèä õàðìîíèçèðàíåòî íà çâóêîâèÿ 
ìàòåðèàë íà èíñòðóìåíòòèòå â ðàçëè÷åí ñòðîé. Ïî-êúñíî, ñ ðàçøèðÿâàíåòî íà ìåäíàòà 
äóõîâà ãðóïà è ïîñòåïåííîòî õðîìàòèçèðàíå íà èíñòðóìåíòèòå, òåçè êîìïðîìèñè âå÷å 
íå ñà íåîáõîäèìè.  

Îïèòúò äà ñå ïîëó÷è ïî-ïðèåìëèâà ìåëîäè÷íà ëèíèÿ ïðè íàòóðàëíèòå 
èíñòðóìåíòè äîâåæäà äî èçïîëçâàíå íà ïîðåäèöà îò ñúñåäíè îáåðòîíîâå. Òîâà ñå 
ïðèëàãà ïî-÷åñòî âúâ âàëõîðíè, êàòî ïðè òÿõíîòî äâèæåíèå â åäíà ïîñîêà ñå ïîëó÷àâà 
ò. íàð. âàëäõîðíîâ ðåä, îáõâàùàù íàé-÷åñòî äèàïàçîíà îò ïåòèÿ äî äåñåòèÿ îáåðòîí. 
Òîçè òèï äâóãëàñ äîáèâà òàêàâà ïîïóëÿðíîñò, ÷å çàïî÷âà äà ñå èçïîëçâà è ïðè äðóãè 
èíñòðóìåíòè ñ ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åíè çâóêîâè âúçìîæíîñòè2.  

                                                 
1 Изключение прави Симфония № 40 в сол минор, където Моцарт в I и IV ч. използва само две валдхорни – едната в В, а другата в 
G строй.  
2 Например: Моцарт, Клавирна соната № 12, фа мажор, Iчаст; Сметана, Моето отечество, последните тактове на кодата в щрайх. 

     
 

 Ìîæå äà ñå çàêëþ÷è, ÷å â îáùè ëèíèè íà÷èíúò íà èçïîëçâàíå íà ìåäíèòå 
èíñòòðóìåíòè ïðè ðàçëè÷íèòå êëàñèöè å ñõîäíî. Âñå ïàê òðÿáâà äà ñå îòáåëåæè, ÷å â 
öÿëîñòíèÿ ïåðèîä íà âèåíñêèÿ êëàñèöèçúì òàçè îðêåñòðîâà ãðóïà ïðåòúðïÿâà ðàçâèòèå, 
ìàêàð è â íå ìíîãî øèðîêè ãðàíèöè.  
 Õàéäí èçïîëçâà âàëäõîðíè è òðîìïåòè â ïîâå÷åòî ñëó÷àè åäíîâðåìåííî è ïî÷òè 
âèíàãè âçàèìíî óäâîåíè. Çâóêîâèÿò ìàòåðèàë å ñèëíî îãðàíè÷åí, îáèêíîâåíî èçïîëçâà 
åäíè è ñúùè òîíîâå â îêòàâà, êàòî äâèæåíèÿòà ñà ðÿäêîñò, â òîâà ÷èñëî è âàëõîðíîâèÿ 
ðåä. Äèíàìèêàòà å ôîðòå, ñúçäàâàéêè â ïîâå÷åòî ñëó÷àè óñåùàíå çà îðêåñòòðîâî tutti ñ 
ó÷àñòèåòî íà òèìïàíèòå. Èçïîëçâàíåòî íà èíñòðóìåíòèòå â òèõà äèíàìèêà å ðÿäêîñò, 
êàêòî è ñàìîñòîÿòåëíàòà óïîòðåáà íà âàëäõîðíèòå: 
 
       Õàéäí, Ñèìôîíèÿ No 101 
 
                                                                                   
 
 
  
                                                                                                                                                                            
 

Ìîöàðò ïðàâè ïàðòèÿòà íà âàëäõîðíèòå ïî-ðàçäâèæåíà, êàòî âúâåæäà ïîâå÷å 
ñêîêîâå. Ìàëêî ïî-÷åñòî å ó÷àñòèåòî íà ãðóïàòà â òèõà äèíàìèêà, êàêòî è 
ñàìîñòîÿòåëíîòî èçïîëçâàíå íà âàëäõîðíèòå: 
 
                                                                                             Ìîöàðò, Ñèìôîíèÿ No 41 
 
 
  
 

                                 
                                
 
 
 
 
Áåòîâåí îñúùåñòâÿâà íàé-çíà÷èòåëíîòî ðàçâèòèå íà ãðóïàòà, íå ñàìî çàðàäè 

åêñïåðèìåíòèòå ñ òðîìáîíè íà îòäåëíè ìåñòà. Ïî èíòåðåñíî å ðàçøèðÿâàíåòî íà 
ôóíêöèèòå íà òðàäèöèîííî èçïîëçâàíèòå èíñòðóìåíòè.  

Ðàçïîëàãàéêè ãè íàé-÷åñòî â ìàêñèìàëíèÿ èì òîíîâ îáåì, òîé ïîñòèãà åäíà ïî- 
èçðàçèòåëíà ëèíèÿ, êîÿòî â ìíîãî ñëó÷àè å íå ñàìî ðàçäâèæåí ïåäàë, íî è ìåëîäèÿ. 
Çàòîâà äîïðèíàñÿ è ïðîñòèÿò ìåëîäè÷åí ïðîôèë íà íåãîâèòå òåìè, ÷èèòî ÿäðà ÷åñòî ñå 
äâèæàò ïî òîíîâåòå íà íàòóðàëíèÿ çâóêîðåä. Ïî òîçè íà÷èí ìåäíèòå èíñòðóìåíòè íà 
ìåñòà ìîãàò äà åêñïîíèðàò ÷àñò îò òåìàòè÷íèÿ ìàòåðèàë: 

 
       Áåòîâåí, Ñèìôîíèÿ No 3, I ÷. 
 
 
 
 
 
 
 
Òàçè òåíäåíöèÿ ïðîäúëæàâà, êàòî êúì âàëäõîðíèòå ñå ïðèñúåäèíÿâàò 

òðîìïåòèòå: 
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                                                                                Áåòîâåí, Ñèìôîíèÿ No 5, IV ÷. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Çâóêîâèÿò ìàòåðèàë ñå ðàçøèðÿâà ñúñ çàïóøâàíå íà îòâîðà íà âàëäõîðíàòà, ïðè 
êîåòî ñå ïîëó÷àâàò õðîìàòè÷íè ïîëóòîíîâå íà îñíîâàòà íà äåñåòèÿ, à ñúùî è íà 
äåâåòèÿ (âæ. ïî-äîëíèÿ ïðèìåð) îáåðòîí: 
 
 

             Áåòîâåí, Ñèìôîíèÿ No 5, I ÷. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Èíòåðåñíî ðàçâèòèå ñå îòáåëÿçâà è ïðè õàðìîíè÷íèòå èíòåðâàëè, êàòî 

ïàëèòðàòà îò ôîíè÷íè ñú÷åòàíèÿ ñå óâåëè÷àâà. Ïðèáÿãâà ñå äî èçïîëçâàíåòî íà ñåäìèÿ 
îáåðòîí, ïðè êîåòî ñå äîñòèãà äî òðèòîíóñ ñïðÿìî äåñåòèÿ:  

 
 
         Áåòîâåí, Ñèìôîíèÿ No 3, I ÷. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Èçïîëçâàíåòî íà ãðóïàòà â òèõà äèíàìèêà å ïî-÷åñòî, êàêòî è ñàìîñòîÿòåëíîòî 

èçïîëçâàíå íà âàëäõîðíèòå, íàðåä ñ äúðâåíèòå èíñòðóìåíòè. Äîñòèãà ñå äîðè äî äèàëîã 
ìåæäó òÿõ, ìàêàð è íà âòîðîñòåïåííè ôàêòóðíè åëåìåíòè, êàêúâòî å ïåäàëúò: 
 

     
 

               Áåòîâåí, Ñèìôîíèÿ No 3, I ÷. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Îùå ïî ñìåë è íîâàòîðñêè õîä å äèàëîãúò ñ èíñòðóìåíòè îò äðóãà ãðóïà íà 

ìîòèâè îò òåìàòè÷íèÿ ìàòåðèàë. Â îòäåëíè ìîìåíòè ñå ïîëó÷àâà âïå÷àòëåíèå çà ìàëêî 
è ãîëÿìî tutti, ñúîòâåòíî áåç è ñ òðîìïåòè, äîðè çà îðêåñòðîâî íàðàñòâàíå (crescendo), 
ñ ïîñëåäîâàòåëíîòî âêëþ÷âàíå êúì âàëäõîðíèòå íà òðîìïåòè, òèìïàíè è òðîìáîíè: 

        
      Áåòîâåí, Ñèìôîíèÿ No 5, IV ÷. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Èçëîæåíèòå àíàëèçè è îáîáùåíèÿ ñà îòïðàâíà òî÷êà ïðè îðêåñòðèðàíåòî íà 

23
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êëàñè÷åñêà êëàâèðíà ñîíàòà. Âúç îñíîâà íà íå ñëó÷àéíî óòâúðäèëîòî ñå ïîíÿòèå 
ñîíàòíî-ñèìôîíè÷åí öèêúë, ìîæå äà ñå ïðèåìå óñëîâíî, ÷å ñèìôîíèÿòà ïðåäñòàâëÿâà 
îðêåñòðîâà ñîíàòà, à ñîíàòàòà – êëàâèðíà ñèìôîíèÿ. Òðÿáâà äà ñå ïðèçíàå, ÷å â ïðîöåñà 
íà ñèìôîíèçàöèÿ íà îðêåñòðîâîòî ìèñëåíå, êîåòî ïðè Áåòîâåí áåëåæè çíà÷èòåëíî 
ðàçâèòèå, òàêîâà ñðàâíåíèå èçãëåæäà ìàëêî íåêîðåêòíî. Ïðè÷èíàòà å â òîâà, ÷å ïðè 
òîçè êîìïîçèòîð äðàìàòóðãèÿòà íà òâîðáàòà â îòäåëíè ìîìåíòè ñå èçãðàæäà èçöÿëî ñ 
îðêåñòðîâè ïîõâàòè. Îòòóê ìîæå äà ñå íàëîæè çàêëþ÷åíèåòî, ÷å íå âñÿêà ñîíàòà å 
åäíàêâî ïðèãîäíà çà îðêåñòðèðàíå, ïîðàäè êîåòî çà òàçè öåë å íóæåí âíèìàòåëåí 
ïîäáîð.  

Ñëåäâà ïðèìåðíà îðêåñòðàöèÿ íà ïúðâèòå òàêòîâå íà ñîíàòà No2 ôà ìàæîð îò 
Ìîöàðò. Ñèëíàòà äèíàìèêà â íà÷àëîòî ïðåäïîëàãà óäâîÿâàíå íà åëåìåíòèòå íà 
ôàêòóðàòà ñ ó÷àñòèå íà ìåäíàòà äóõîâà ãðóïà, à ïðè äèíàìèêà piano ñå ïîäõîæäà 
îáðàòíî – íå ñå óäâîÿâà. Ïðåäâèä íàïðàâåíèòå àíàëèçè, îòíîñíî èçïîëçâàíèÿ 
èíñòðóìåíòàðèóì âúâ âèçèðàíàòà åïîõà, íàé-åñòåñòâåíî áè áèëî ìåäíàòà äóõîâà ãðóïà 
äà ñå ñúñòîè îò âúïðîñíèòå ÷åòèðè èíñòðóìåíòà - äâå âàëäõîðíè è äâà òðîìïåòà. Ïðàâè 
âïå÷àòëåíèå, ÷å òâúðäå ÷åñòî â ó÷åáíàòà ïðàêòèêà ïðåïîäàâàòåëèòå âúçëàãàò íà 
îáó÷àåìèòå íåîïðàâäàíî ãîëÿì ñúñòàâ çà îðêåñòðèðàíå íà êëàñè÷åñêà ïèåñà. Ïî ñúùèÿ 
íà÷èí ñå ïîäõîæäà è êúì ïèåñè ñ íå òîëêîâà ìàùàáíî äðàìàòóðãè÷íî ðàçâèòèå, êîåòî 
äà èçèñêâà èíñòðóìåíòàðèóì îò ìàùàáà íà äåâåòà ñåìôîíèÿ íà Áåòîâåí. 

 Âúïðåêè ÷å íîòàöèÿòà ùå áúäå çà ñúâðåìåííè èíñòðóìåíòè - êîðíè âúâ F è 
òðîìïåòè â Â ñòðîé, îðêåñòðàòîðúò òðÿáâà äà ñè ïðåäñòàâè, ÷å òîâà ñà íàòóðàëíè 
èíñòðóìåíòè â ñòðîÿ, ñúîòâåòñòâàù íà òîíàëíîñòòà, â ñëó÷àÿ ôà ìàæîð (F ñòðîé). 
Ïðåäïîëàãà ñå, ÷å çâóêîâèÿò ìàòåðèàë ùå áúäå ïî îáåðòîíîâèÿ ðåä îò "ôà", òàêà, êàêòî 
áè ãî íàïðàâèë ñàìèÿò Ìîöàðò. Àêîðäîâî-õîìîôîííàòà ôàêòóðà ÿñíî î÷åðòàâà ëèíèÿòà 
íà âîäåùàòà ìåëîäèÿ è áàñà, îñòàíàëèòå òîíîâå ñå îïðåäåëÿò êàòî õàðìîíè÷íè ãëàñîâå, 
êîèòî ùå áúäàò ïîâåðåíè íà ìåäíèòå èíñòðóìåíòè, êàòî å âúçìîæíî íÿêîè îò òÿõ äà 
ïîä÷åðòàÿò è ìåëîäè÷íîòî ïîëîæåíèå íà àêîðäà. Â òðåòè è íà÷àëîòî íà ÷åòâúðòè òàêò å 
âúçìîæíî äà ñâèðÿò ñàìî âàëäõîðíè, òúé êàòî îðèãèíàëúò ïðåäïîëàãà ìàëêî ïî-ëåêà 
çâó÷íîñò. Äîáðå áè áèëî ó÷àñòèåòî íà òðîìïåòèòå äà ñå ñâúðæå ñ òîâà íà òèìïàíèòå, çà 
äà ñå ïîëó÷è çâó÷íîñò, ïîäîáíà íà tutti â ñòèëà íà êîìïîçèòîðà. Äåìîíñòðàöèÿòà ùå ñå 
ñúñðåäîòî÷è âúðõó ïúðâèòå ñåäåì òàêòà îò êëàâèðíèÿ îðèãèíàë: 

 
                       Â. À. Ìîöàðò, Ñîíàòà No 2, ôà ìàæîð  
                      f  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      

 

 Ñëåä èçòúêíàòèòå ñúîáðàæåíèÿ, öÿëîñòíèÿò âèä íà îðêåñòðàöèÿòà áè èçãëåæäàë òàêà: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  tr... 
                       
                                                                   
 
 
                                                                  
                                                                   
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 27
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 

ÎÔÈÖÈÀËÍÀÒÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÒÀ ÍÀ ÀÌÒÈÈ ÂÚÂ ÔÅÉÑÁÓÊ  
ÊÀÒÎ ÌÅÄÈß È PR  

 
äîö. ä-ð Ëþáîìèð Èâàíîâ Êàðàäæîâ 

 
Ðåçþìå 

Íàñòîÿùèÿò äîêëàä àíàëèçèðà ñúçäàâàíåòî íà åëåêòðîíåí êîìóíèêàöèîíåí 
êàíàë-îôèöèàëíà ñòðàíèöà íà Àêàäåìèÿòà çà ìóçèêàëíî, òàíöîâî è èçîáðàçèòåëíî 
èçêóñòâî â ñîöèàëíàòà ìðåæà Ôåéñáóê. Ïðîåêòúò ñå ðàçãëåæäà êàòî åëåìåíò îò 
öÿëîñòíàòà PR- ñòðàòåãèÿ íà âèñøåòî ó÷åáíî çàâåäåíèå, â îñíîâàòà íà êîÿòî ñà 
äåéíîñòèòå ïî óñòàíîâÿâàíå, èçãðàæäàíå è ïîääúðæàíå íà âçàèìíîèçãîäíè îòíîøåíèÿ 
ìåæäó Àêàäåìèÿòà è íåéíèòå öåëåâè àóäèòîðèè. Ïðîñëåäÿâàò ñå åëåìåíòèòå íà 
ñòðàòåãè÷åñêèÿ êîìóíèêàöèîíåí ïëàí, êîéòî âêëþ÷âà ôîðìèðàíå íà îáùà ìåäèéíà 
ñðåäà çà õîðà ñ èíòåðåñè êúì ÀÌÒÈÈ, óòâúðæäàâàíå íà ñòðàíèöàòà êàòî èíôîðìàòîð è 
êîìóíèêàòîð, ìîäåëèðàíå íà âúçìîæíîñòèòå è äà îñúùåñòâÿâà äâóñòðàíåí 
êîìóíèêàöèîíåí ïðîöåñ è àêòèâèðàíå íà ñïîñîáíîñòòà è äà èçðàçÿâà îáùåñòâåíî-
çíà÷èìèòå êàóçè íà Àêàäåìèÿòà ïî àäåêâàòåí è àíãàæèðàù íà÷èí. 
 
Abstract 

This report analyses the creation of an electronic communication channel, the official 
page of the Academy of Music, Dance and Fine Arts in the social network Facebook. The 
project is seen as an element of the overall PR strategy of the higher education institution, 
which is based on activities of setting, building and maintaining mutually beneficial 
relationships between the Academy and its target audiences. What is tracked is the 
elements of the strategic communication plan, which includes formation of a common 
media environment for people with an interest in the Academy of Music, Dance and Fine 
Arts, approval of the page as an informant and communicator, modelling of possibilities, 
carrying out a two-way communication process and activating its ability to express the 
socially important causes for the Academy in an adequate and engaging way. 
 

 Ñúâðåìåííîòî èíôîðìàöèîííî îáùåñòâî ïðåäÿâÿâà âèñîêè ïðåòåíöèè êúì 
ñîöèàëíèòå îòíîøåíèÿ íà ñóáåêòèòå â íåãî. Íàëàãà ñå èçâîäúò, ÷å âúçìîæíîñòèòå çà 
óñïåõ èëè ïðîâàë íà äàäåíà èíñòèòóöèÿ èëè ëè÷íîñò çàâèñÿò îò êà÷åñòâîòî íà 
âçàèìíîèçãîäíèòå âðúçêè, êîèòî òå ìîãàò äà èçãðàäÿò. 
 Òîâà êîðåñïîíäèðà ñ äåôèíèöèÿòà çà PR (Public Relations), äàäåíà îò Êúòëèá, 
Ñåíòúð è Áðóì âúâ ôóíäàìåíòàëíèÿ èì òðóä „Åôåêòèâíèÿò ïúáëèê ðèëåéøúíñ“, 
êúäåòî âðúçêèòå ñ îáùåñòâåíîñòòà ñå ðàçãëåæäàò êàòî ìåíèäæúðñêà ôóíêöèÿ, êîÿòî 
óñòàíîâÿâà, èçãðàæäà è ïîääúðæà âçàèìíîèçãîäíè âðúçêè ìåæäó îðãàíèçàöèÿòà è 
ðàçëè÷íèòå ïóáëèêè, îò êîèòî çàâèñè íåéíèÿò óñïåõ èëè ïðîâàë [3]. 
 Íåðàçáèðàíà, îòëàãàíà èëè íåñïðàâåäëèâî ïîäöåíÿâàíà ó íàñ, äåéíîñòòà ïî PR 
çàïî÷âà äà íàìèðà ñâîåòî ìÿñòî è â ñâåòà íà èçêóñòâîòî. Òóê ñè ñòðóâà äà ïðèïîìíèì 
ôàêòà, ÷å âðúçêèòå ñ îáùåñòâåíîñòòà íå ñàìî íå ñà ÷óæäè íà èçêóñòâîòî, íî â 
èñòîðè÷åñêè ïëàí ñà „ðîäåíè“ èìåííî îò íåãî, à ñúùî è òîâà, ÷å èíñòèòóöèèòå îò 
ñôåðàòà íà èçêóñòâîòî íå áèâà äà ñå âúçïðèåìàò êàòî ñåáåäîñòàòú÷íè è äà ïðåíåáðåãâàò 
íåîáõîäèìîñòòà îò êîìóíèêàöèè çà ïîñòèãàíå íà äîâåðèå, ñúãëàñèå è ñúòðóäíè÷åñòâî ñ 
îáùåñòâåíèòå àóäèòîðèè. 
 Âîäåíî îò òåçè ðàçáèðàíèÿ, ðúêîâîäñòâîòî íà Àêàäåìèÿòà çà ìóçèêàëíî, 
òàíöîâî è èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî âå÷å íÿêîëêî ãîäèíè ðàçðàáîòâà ïðîôåñèîíàëíà 
êîíöåïöèÿ ïî PR.  Öåëòà å íà îñíîâàòà íà ó÷åáíèòå, õóäîæåñòâåíè è òâîð÷åñêè 
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ïîñòèæåíèÿ äà ñå óòâúðäè èìèäæà íà ïðåïîäàâàòåëèòå è ñòóäåíòèòå â ÀÌÒÈÈ è íà 
Àêàäåìèÿòà êàòî öÿëî.  

Íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî Àêàäåìèÿòà ñå ñòðåìè äà çàâîþâà çàñëóæåíî ïðèçíàíèå çà 
âèñîêàòà îáùåñòâåíà ñòîéíîñò íà ñâîÿ òðóä, êîéòî ïîëàãà êàòî ïðèçâàíèå è èçðàç íà 
ñîöèàëíàòà  ñè ìèñèÿ. Áåç êîêåòèðàíå ñ ðåàëíîñòòà òðÿáâà äà ñå ïðèçíàå, ÷å êàòî 
çàêîíîìåðåí ðåçóëòàò íà âñè÷êî òîâà ñå î÷àêâà îùå ïî-ãîëÿì èíòåðåñ êúì âèñøåòî 
ó÷åáíî çàâåäåíèå è ïúëíè àêàäåìè÷íè àóäèòîðèè. 

Ðàçâèâàéêè ñâîÿòà PR-ñòðàòåãèÿ, â íà÷àëîòî íà 2016 ã. ÀÌÒÈÈ ðàçðàáîòè 
ìîäåë çà êîìóíèêàöèÿ ÷ðåç ñîöèàëíàòà ïëàòôîðìà Ôåéñáóê (ÔÁ). Îñíîâàíèÿòà çà òîâà 
áÿõà íÿêîëêî. Íà ïúðâî ìÿñòî áå àíàëèçèðàíî, ÷å íå å âúçìîæíî è íå òðÿáâà äà ñå 
òúðñè êîìóíèêàöèÿ ñ âñè÷êè âúçìîæíè îáùåñòâåíè  ãðóïè è ïî âñè÷êè âúçìîæíè 
íà÷èíè, à ñàìî ñ öåëåâèòå àóäèòîðèè íà âèñøåòî ó÷åáíî çàâåäåíèå è òî ÷ðåç íàé-
àäåêâàòíèòå ñïîñîáè, òúé êàòî êîìóíèêàöèÿòà „ñ âñè÷êè è âñÿêàê“ å íåöåëåñúîáðàçíà.  

Ñëåä àíàëèç êàê è êúäå Àêàäåìèÿòà îïîâåñòÿâà ñúáèòèÿòà îò ñâîÿ æèâîò è êàêâè 
ñà íà÷èíèòå çà èíôîðìèðàíå è òúðñåíå íà ñúïðè÷àñòíîñò îò ðàçëè÷íè ñîöèàëíè ãðóïè 
êúì äåéíîñòèòå íà ó÷åáíîòî çàâåäåíèå ñå êîíñòàòèðà, ÷å íå âñè÷êè ìåäèè è åëåêòðîííè 
ñàéòîâå êîðåñïîíäèðàò ïëúòíî ñ öåëåâèòå àóäèòîðèè íà ÀÌÒÈÈ.  

Îôîðìè ñå èçâîäúò, ÷å ó÷åáíîòî çàâåäåíèå ñå íóæäàå îò âèñîêî ñïåöèàëèçèðàí 
êîìóíèêàöèîíåí êàíàë, ÷ðåç êîéòî äà ñòèãà èìåííî äî ñïåöèôè÷íèòå ñè ïóáëèêè è òàêà 
äà ïîâèøè „êîåôèöèåíòà íà ïîëåçíî äåéñòâèå“ íà èíôîðìàöèîííèÿ ðåñóðñ. Â òàçè 
ïîñîêà òåîðèÿòà íà âðúçêèòå ñ îáùåñòâåíîñòòà å êàòåãîðè÷íà, ÷å ñàìî êîãàòî ñå 
îáùóâà ñ öåëåâèòå àóäèòîðèè íà îðãàíèçàöèÿòà, äèàëîãúò å óñïåøåí, òúé êàòî òîâà ñà 
ãðóïèòå, çàèíòåðåñîâàíè îò íåéíàòà äåéíîñò è êîèòî ðåàãèðàò ïî ïðèáëèçèòåëíî 
åäíàêúâ íà÷èí íà êîìóíèêàöèîííèòå âúçäåéñòâèÿ [5]. 

Òîâà íàëîæè äà ñå èçÿñíÿò ïàðàìåòðèòå íà ïîòåíöèàëíèòå àäðåñàòè, òúé êàòî 
âå÷å ñìå îòáåëÿçâàëè, ÷å ñàìî â òàêúâ ñëó÷àé å âúçìîæíî: 

-äà áúäå îïðåäåëåíî ñ ãîëÿìà ñòåïåí íà òî÷íîñò êàê äà ñå ãîâîðè; 
-äà ñå èçáåðàò íàé-ïîäõîäÿùèòå ñìèñëîâè êîíñèñòåíöèè íà èíôîðìàöèÿòà; 
-äà ñå íàìåðè òî÷íàòà ôîðìà íà îïðåäåëåíîòî âå÷å ñúäúðæàíèå; 
-äà ñå ïðîâåäå äèàëîã, îò êîéòî ìîæå äà ñå î÷àêâà óñïåøíà ðåöåïöèÿ íà 

ïîñëàíèÿòà [2:74]. 
Ïðè èçãðàæäàíåòî íà êîíöåïöèÿòà çà îôèöèàëíà ñòðàíèöà íà ÀÌÒÈÈ âúâ 

Ôåéñáóê áÿõà àíàëèçèðàíè îñíîâíèòå ñïåöèôèêè íà ñîöèàëíàòà ìðåæà, à èìåííî: 
-Ôåéñáóê ñâúðçâà â ìðåæà õîðà, êîèòî èñêàò äà áúäàò ñâúðçàíè íà îñíîâàòà íà 

îáùè èíòåðåñè. Êëþ÷îâèòå äóìè òóê ñà „èñêàò“ è „îáùè èíòåðåñè“; 
-õîðàòà ñ îáùè èíòåðåñè âëèçàò ïî-ëåñíî â äèàëîã; 
-Ôåéñáóê ðàç÷èòà íà åìîöèîíàëíîñòòà íà ïðåæèâÿâàíåòî, êîåòî îáÿñíÿâà 

õàðåñâàíåòî íà âèçóàëíè òåêñòîâå, ôîðìèðàùè ÷óâñòâà íà óäèâëåíèå, âúçòîðã, 
íîñòàëãèÿ, ñïîìåíè è äð. Òîâà îáÿñíÿâà âèñîêèÿ èíòåðåñ êúì ñíèìêè è âèäåîêëèïîâå; 

-Âúâ Ôåéñáóê ñïåöèôè÷íèòå èíòåðåñè íà ëè÷íîñòòà ñà âîäåùè. Çà äà áúäå 
ïðèåòà åäíà èíôîðìàöèÿ, íå å íåîáõîäèìî óáåæäàâàíå çà òîâà. Äîñòàòú÷íî å 
ðåöåïèåíòúò äà îïðåäåëè èíôîðìàöèÿòà êàòî âàæíà çà íåãî. 

Âñè÷êè òåçè ñïåöèôèêè òðÿáâàøå äà íàìåðÿò ïðåñå÷íè òî÷êè ñ 
õàðàêòåðèñòèêàòà íà öåëåâèòå àóäèòîðèè íà ÀÌÒÈÈ, êàòî îñíîâíè àêöåíòè â òÿõ ñà 
õîðàòà ñ èíòåðåñ êúì Àêàäåìèÿòà è èçó÷àâàíèòå â íåÿ èçêóñòâà; ñòóäåíòèòå â 
Àêàäåìèÿòà - íàñòîÿùè, áèâøè è áúäåùè; òåõíèòå ðîäèòåëè è áëèçêè; ïðåïîäàâàòåëèòå 
è àäìèíèñòðàöèÿòà â ÀÌÒÈÈ; êóëòóðíàòà îáùåñòâåíîñò íà Ïëîâäèâ è ñòðàíàòà; 
õîðàòà îò àðòèñòè÷íèòå ñðåäè è õîðàòà ñ òðàéíè èíòåðåñè êúì ðàçëè÷íèòå èçêóñòâà; 
òâîðöèòå, æóðíàëèñòèòå, ïðåïîäàâàòåëèòå ïî èçêóñòâà è äð.  

Çà îôèöèàëíàòà ñòðàíèöà íà ÀÌÒÈÈ âúâ Ôåéñáóê îùå ïðåäè ñòàðòà ñå 
ðàçñúæäàâàøå êàòî çà  ïðîäóêò, êðàéíî íåîáõîäèì êàêòî çà ñàìàòà Àêàäåìèÿòà, òàêà è 
çà íåãîâèòå ïîëçâàòåëè.  
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Ñòðàíèöàòà òðÿáâàøå äà ôîðìèðà èíôîðìàöèîíåí êàíàë ñ îáåäèíèòåëåí öåíòúð 
Àêàäåìèÿòà, äà èçãðàäè âçàèìíîèçãîäíà è âçàèìíî ðàçáèðàåìà ñðåäà çà ðàçìÿíà íà 
îáùè èäåè è ÷óâñòâà, äà ñå óòâúðäè êàòî ìåäèÿ, êîÿòî ïîêàçâà ÷ðåç âèäåîìàòåðèàëè è 
ñíèìêè òâîð÷åñêèòå äåéíîñòè íà ñòóäåíòèòå è ïðåïîäàâàòåëèòå, äà ñå ïðåâúðíå â 
èçðàçèòåë íà áëàãîðîäíè îáùåñòâåíî çíà÷èìè êàóçè, äà äîèçãðàæäà èìèäæà íà âèñøåòî 
ó÷åáíî çàâåäåíèå, ïîêàçâàéêè çàèíòåðåñîâàíîñò, óâàæåíèå è âíèìàíèå êúì õèëÿäèòå 
íåãîâè ïî÷èòàòåëè.  

Â òàçè ïîñîêà îñîáåíî âàæíî è óñïåøíî ñå îêàçà èçâàæäàíåòî îò ôîíäà íà 
ÀÌÒÈÈ íà ìóçèêàëíè èçïúëíåíèÿ íà ñòóäåíòè, ïðåïîäàâàòåëè, ãîñòè íà ñúâìåñòíè 
êîíöåðòè, èçïúëíåíèÿ îò õóäîæåñòâåíî-òâîð÷åñêè äîêòîðàíòóðè è ìí. äðóãè 
õóäîæåñòâåíè àêòîâå, ìíîãî îò êîèòî ñ ïðåìèåðè ïðåä äèãèòàëíàòà îáùåñòâåíîñò. 

Â ïîäîáíà ðàçðàáîòêà êàòî òîçè äîêëàä, îãðàíè÷åí îò èçèñêâàíåòî äà ñå ïîìåñòè 
â 8 ñòðàíèöè, òðóäíî ìîæå äà ñå íàçîâàò âñè÷êè âúçìîæíè ïîëçè îò ñúçäàâàíåòî íà îáù 
êîìóíèêàöèîíåí êàíàë êàòî ñòðàíèöàòà âúâ Ôåéñáóê.  

Àâòîðúò ïðåäïî÷èòà äîêëàäúò äà ñå ñïðå âúðõó íÿêîëêî îò îñíîâíèòå àêöåíòè, 
çà ÷èÿòî ñòîéíîñò êàòî åëåìåíò îò ãëîáàëíàòà PR-ñòðàòåãèÿ íà ÀÌÒÈÈ ùå ñå ïðàâÿò 
èçâîäè  íà îñíîâàòà íà ìîìåíòíàòà ñíèìêà, èçâúðøåíà 60 äíè ñëåä ñòàðòà íà 
ñòðàíèöàòà, êîéòî áåøå íà 8 ôåâðóàðè 2016 ãîäèíà. 

Íà ïúðâî ìÿñòî ùå àíàëèçèðàìå êàê îôèöèàëíàòà ñòðàíèöà íà ÀÌÒÈÈ âúâ 
Ôåéñáóê ñå ñïðàâè ñ íà÷àëíîòî ïðåäèçâèêàòåëñòâî äà ôîðìèðà îáùà ìåäèéíà ñðåäà íà 
õîðà ñ èíòåðåñè êúì ÀÌÒÈÈ. 

Çà òîçè àíàëèç áè áèëî ïîäõîäÿùî äà ïîäõîäèì êúì ÔÁ-ñòðàíèöàòà êàòî êúì 
ìåäèÿ. Ñïîðåä èçñëåäîâàòåëÿ Ãåîðãè Öîíåâ ìåäèÿ å „ñïåöèôè÷åí âèä êîìóíèêàöèÿ, 
êîÿòî èçïîëçâà íÿêàêâà ñðåäà ÷ðåç ìîäåëà íà åäíîïîñî÷íîòî ïðåäàâàíå íà 
èíôîðìàöèîííî ñúäúðæàíèå îò åäèí ôèêñèðàí ìíîæåñòâåí îòïðàâèòåë, êîéòî 
ôóíêöèîíèðà êàòî èíñòèòóöèÿ, êúì ìíîæåñòâî ðåöèïèåíòè“ [6]. 

Ïîñòàíîâêàòà äà ðàçãëåæäàìå ñòðàíèöàòà íà ÀÌÒÈÈ âúâ ÔÁ êàòî ìåäèÿ íè 
äàâà ïðåäèìñòâîòî äà ðàçñúæäàâàìå çà íåÿ êàòî çà ïðîäóêò, êîéòî òðÿáâà äà ïîñòèãíå 
ñâîÿòà ðàçïîçíàâàåìîñò, ïîïóëÿðíîñò è ñúîòâåòíî ïîçèòèâíîòî îòíîøåíèå íà 
âúçïðèåìàòåëèòå êúì íåéíàòà èíôîðìàöèîííà ïîëèòèêà, ñòðóêòóðà è îïàêîâêà, çà äà 
ìîæå êúì íåÿ äà ñå ïðåäÿâÿò è îñíîâíèòå ïðåòåíöèè, îñìèñëÿùè ñúùåñòâóâàíåòî è. Â 
êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé îò ãîëÿìî çíà÷åíèå å è áðîÿò íà õîðàòà, êîèòî ñòàâàò „ïðèÿòåëè“ íà 
ñòðàíèöàòà. Òîâà ãàðàíòèðà âñÿêà íîâà ïóáëèêàöèÿ äà èçëèçà íà ñòåíàòà íà ñîáñòâåíèÿ 
èì ïðîôèë âúâ Ôåéñáóê, áåç äà ñå íàëàãà ïîòðåáèòåëÿò äà ðàçãëåæäà öåëåíàñî÷åíî 
ñòðàíèöàòà íà ÀÌÒÈÈ. Ñòàâà äóìà çà ïîäõîä „îò ÷àñòíîòî êúì îáùîòî“, èëè êàçàíî 
èíà÷å åäèíè÷íà ïóáëèêàöèÿ, âúçïðèåòà ïîëîæèòåëíî,  âîäè äî ðàçãëåæäàíå íà öÿëàòà 
ñòðàíèöà è åâåíòóàëíîòî ïðèñúåäèíÿâàíå êúì íåÿ.  

Â ïîñòèãàíåòî íà òàçè ïúðâîíà÷àëíà, íî ñúùåâðåìåííî è îñíîâíà çàäà÷à 
ïîìîãíàõà è ïîçíàíèÿòà íà åêèïà â ñðàâíèòåëíî íîâîòî íàïðàâëåíèå äèãèòàëåí 
ìàðêåòèíã, êîåòî ïî äåôèíèöèÿòà íà èçñëåäîâàòåëêàòà Äåñèñëàâà Àíòîíîâà ñå 
çàíèìàâà ñ íàëàãàíåòî íà ñòîêè, óñëóãè èëè èäåè ÷ðåç „èçïîëçâàíå íà öèôðîâè 
èçòî÷íèöè, áàçèðàíè íà åëåêòðîíåí ñèãíàë êàòî èíòåðíåò, äèãèòàëíà äèñïëåéíà 
ðåêëàìà è äðóãè öèôðîâè ìåäèè êàòî òåëåâèçèÿ, ðàäèî è ìîáèëíè òåëåôîíè“ [7]. 

Îñíîâà íà äèãèòàëíèÿ ìàðêåòèíã å ôàêòúò, ÷å 90% îò èíòåðíåò ïîòðåáèòåëèòå 
ïðèñúñòâàò â ñîöèàëíèòå ìðåæè, òúðñåéêè òàì ñâîáîäíî èçðàçÿâàíå íà ñâîèòå èäåè èëè 
ñâîáîäíà ïðîÿâà íà îòíîøåíèå êúì ÷óæäèòå èäåè. Ãîëÿìî çíà÷åíèå çà òîâà èìà âñå ïî-
ëåñíèÿò äîñòúï äî èíòåðíåò îò ïðåíîñèìèòå óñòðîéñòâà (òåëåôîíè, òàáëåòè, iPod, 
ëàïòîïè). Òàêà òåõíîëîãè÷íèòå ïðå÷êè ñòàâàò âñå ïî-ìàëêè, à çíà÷åíèåòî íà ïîäîáíè 
„ñòðàíèöè-ìåäèè“- âñå ïî-ãîëÿìî. Çà ðîëÿòà íà äèãèòàëíèÿ ìàðêåòèíã â 
ðàçðàáîòâàíåòî íà ñòðàíèöàòà ùå ñå âúðíåì îòíîâî ïî-íàòàòúê â íàñòîÿùîòî 
èçñëåäâàíå. 



30 31

4 
 

È òàêà: íå å òàéíà, ÷å ñòóäåíòèòå îò ÀÌÒÈÈ êàòî âñè÷êè äðóãè ñòóäåíòè 
íåïðåêúñíàòî ñà â èíòåðíåò è àêî òîçè ôàêò ñå èçïîëçâà åäíîâðåìåííî ðàöèîíàëíî è 
åìîöèîíàëíî, ñòóäåíòèòå ìîãàò äà ïîñëóæàò çà ôîðìèðàíåòî íà ÿäðîòî íà áúäåùà 
ãðóïà, ïðèâëè÷àùà âïîñëåäñòâèå âñå ïîâå÷å è ïîâå÷å ÷ëåíîâå.  

Ïî òàçè ïðè÷èíà ïúðâèòå ïóáëèêàöèè â íîâàòà ñòðàíèöà áÿõà èìåííî ñíèìêè íà 
ÀÌÒÈÈ, íà Ñòàðèÿ Ïëîâäèâ è íà ãðàä Ïëîâäèâ. Çà ðàçëèêà îò âúçïðèåìàíåòî íà 
ïèñàíèÿ òåêñò èëè âèäåî-èçîáðàæåíèåòî, çà êîåòî ñà íåîáõîäèìè íÿêîëêî ìèíóòè, 
ñíèìêèòå èìàò ïðåäèìñòâîòî äà ñå îöåíÿò çà ñåêóíäè è äà ñúçäàäàò çà ìíîãî êðàòêî 
âðåìå åìîöèÿ.  

Ñòðàòåãè÷åñêî çíà÷åíèå îáà÷å çà ðàçøèðÿâàíå íà âíèìàíèåòî  êúì ñòðàíèöàòà 
ïðèäîáè êà÷âàíåòî íà âèäåîêëèïîâå ñ èçïúëíåíèÿ íà ðàçëè÷íèòå ñúñòàâè íà ÀÌÒÈÈ, 
êàêòî è ñîëîâèòå èçïúëíåíèÿ íà ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòè. 

Îùå íà âòîðèÿ äåí îò ñòàðòà íà ìåäèÿòà, êîãàòî â íåÿ íÿìàøå ïîâå÷å îò 100 
ïðèñúåäèíèëè ñå ÷ëåíîâå, âèäåîêëèï ñ èçïúëíåíèÿ íà ïðåïîäàâàòåëèòå ïî êàìåðíà 
ìóçèêà ïðîô. Àëåêñàíäúð Ñïèðîâ è ïðîô. Ìàãäàëåíà ×èê÷åâà áÿõà ðàçãëåäàíè îò 260 
ïîòðåáèòåëè è ÷ðåç òÿõíàòà àêòèâíîñò ïóáëèêàöèÿòà ñòèãíà äî ïîòåíöèàëíèòå 2400 
çðèòåëè.  

Äâà äíè ïî-êúñíî âèäåî-èçïúëíåíèåòî íà ïåñåíòà „Àëòúí Ìàðî“ íà 
Àêàäåìè÷íèÿ íàðîäåí õîð ïîä äèðèãåíòñòâîòî íà ïðîô. ä-ð Êîñòàäèí Áóðàäæèåâ âå÷å 
ñå ðàäâàøå íà 1400 ïðåãëåæäàíèÿ è äîñòèãíà äî ïîâå÷å îò 6500 ïîòåíöèàëíè çðèòåëè, 
êîåòî íåäâóñìèñëåíî ïîêàçà åìîöèÿòà íà ñòóäåíòèòå è ïîñåòèòåëèòå íà ñòðàíèöàòà âúâ 
ÔÁ êúì òâîð÷åñòâîòî â Àêàäåìèÿòà. 

Êîíöåðòúò „Èãðà â áúëãàðñêè ðèòìè“, ñúâìåñòíà ïðîäóêöèÿ íà ïëîâäèâñêàòà 
ôèëõàðìîíèÿ ïîä äèðèãåíòñòâîòî íà  ìàåñòðî Äèàí ×îáàíîâ è ìóçèêàíòèòå îò 
Àêàäåìè÷åí íàðîäåí îðêåñòúð è Àêàäåìè÷åí íàðîäåí õîð ïðè ÀÌÒÈÈ ñå ïðåâúðíà â 
èçêëþ÷èòåëíî ìóçèêàëíî ñúáèòèå ñúñ ñúäåéñòâèåòî è íà íàáèðàùàòà âå÷å ñêîðîñò íîâà 
ìåäèÿ íà Àêàäåìèÿòà. Òàêà íàïðèìåð åäíî îò èçïúëíåíèÿòà íà ôèëõàðìîíèÿòà è 
Àêàäåìè÷íèÿ íàðîäåí îðêåñòúð íà ÀÌÒÈÈ áå âèäÿíî îò 11 000 çðèòåëè, à äðóãî - íà 
ñèìôîíèöèòå è Àêàäåìè÷íèÿ íàðîäåí õîð íà ÀÌÒÈÈ („Ðîäîïñêà èìïðåñèÿ“ íà ïðîô. 
Êîñòàäèí Áóðàäæèåâ è ïðîô. Êèðèë Ñòåôàíîâ) äîñòèãíà ðåêîðäíèòå çà ðàçãëåæäàíå íà 
ìóçèêàëíî ïðîèçâåäåíèå 17700 ïîñåòèòåëè íà ñòðàíèöàòà íà ÀÌÒÈÈ âúâ ÔÁ. Òîâà 
ðåàëíî å îêîëî 25 ïúòè ïîâå÷å îò êàïàöèòåòà íà Êîíöåðòíàòà çàëà â Ïëîâäèâ, êîåòî 
ÿñíî ïîêàçà êàêúâ å ïîòåíöèàëúò íà õóäîæåñòâåíèòå ñòîéíîñòè â ïîäîáåí ìóçèêàëåí 
ïðàçíèê. Òîçè ïîòåíöèàë áè îñòàíàë íåðåàëèçèðàí íàïúëíî, à èçïúëíåíèÿòà ùÿõà äà 
îñòàíàò ñàìî çà çðèòåëèòå ïî âðåìå íà êîíöåðòà (êàêòî âïðî÷åì ñå îòíàñÿ è çà ìíîãî 
äðóãè ãîëåìè ìóçèêàëíè ñúáèòèÿ), àêî ÔÁ – ñòðàíèöàòà íå áå âå÷å ôàêò.  

Ïèêîâå âúâ ôîðìèðàùèÿ ñå çðèòåëñêè èíòåðåñ ñà èçïúëíåíèÿòà íà ñþèòàòà 
„Èãðà â ðèòìè“ íà ïðîô. Ìèë÷î Âàñèëåâ ñúñ ñîëèñò Âàñèë Âàñèëåâ, ñþèòàòà 
„Ïðàçíèê“ íà Ëàçàð Íèêîëîâ â èçïúëíåíèå íà ïðîô. Ðîêñàíà Áîãäàíîâà è ïðîô. 
Àëáåíà Äèìîâà ñúâìåñòíî ñ àíñàìáúë îò óäàðíè èíñòðóìåíòè, Ñòóäåíòñêè êàìåðåí 
îðêåñòúð ïîä äèðèãåíòñòâîòî íà äîö. Êèðèë ×àïëèêîâ ñúñ ñîëèñòêà Ãàáðèåëà Ïååâà, 
îïåðàòà „Ïîäàðúöèòå“ îò Ïàðàøêåâ Õàäæèåâ, èçïúëíåíèÿòà íà áèâøèòå ñòóäåíòè â 
ÀÌÒÈÈ öèãóëàðÿ Âàñêî Âàñèëåâ è êàâàëäæèÿòà Òåîäîñèé Ñïàñîâ, ôèëìúò íà ÁÍÒ çà 
ïèàíèñòêàòà è ìóçèêàëíà ïåäàãîæêà Íåíà Ìèõëþçîâà, ïðîöåäóðàòà ïî óäîñòîÿâàíåòî 
íà îïåðíàòà ïðèìà Êðàñèìèðà Ñòîÿíîâà ñúñ çâàíèåòî „Äîêòîð õîíîðèñ êàóçà íà 
ÀÌÒÈÈ“, ïîðåäèöàòà „Àðòêàëåíäàð“ è ìí. äðóãè ïóáëèêàöèè, êîèòî äîâåäîõà äî 
ôîðìèðàíå íà çàêîíîìåðíî ãîëÿì èíòåðåñ êúì îôèöèàëíàòà ñòðàíèöà íà ÀÌÒÈÈ âúâ 
Ôåéñáóê. Âñè÷êî òîâà ðàçøèðè àðåàëà íà òâîð÷åñêèòå ïîñëàíèÿ, äîíåñå ëè÷íî 
óäîâëåòâîðåíèå íà òâîðöèòå, ñúçäàäå èìèäæ íà ñòóäåíòè è ïðåïîäàâàòåëè, äàäå ïîâîäè 
çà èñêðåíè ñïîäåëÿíèÿ íà óäîâëåòâîðåíèå è âúçòîðã. Ðàçáèðà ñå, âñè÷êî òîâà âîäåøå 
âñåêèäíåâíî íîâè è íîâè ñïîäâèæíèöè íà ñòðàíèöàòà è óâåëè÷àâàíå íà íåéíèÿ 
êàïàöèòåò è àâòîðèòåò, à îòòóê è àâòîðèòåòà íà Àêàäåìèÿòà. 
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 Ñ öåë äà íàäãðàæäà íåïðåêúñíàòî è â ïîñòúïàòåëåí ðèòúì ôîðìèðàùèÿ ñå 
îáùåñòâåí èíòåðåñ, åêèïúò íà ñòðàíèöàòà-ìåäèÿ ïîëîæè óñèëèÿ  ôàêòè îò çíà÷èìî 
åñòåñòâî äà ñå ïîÿâÿâàò („ïîñòâàò“) åæåäíåâíî. Ôèã. 1 èçðàçÿâà ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà 
íîâè õîðà êúì ñòðàíèöàòà. Íàëàãà ñå èçâîäúò, ÷å èíòåðåñúò êúì ñúäúðæàíèåòî íà 
ñòðàíèöàòà â ïåðèîäà 6 ìàðò - 4 àïðèë 2016 ã. (ðåçóëòàòèòå ñà èäåíòè÷íè è çà 
ïðåäõîäíèÿ ïåðèîä) ðàñòå óñòîé÷èâî, à  áðîÿò íà íîâîïðèñúåäèíèëèòå ñå êúì ìåäèÿòà 
ñå óâåëè÷àâà ïîñòîÿííî áåç ïðîÿâè íà ðàâíîäóøèå ñïðÿìî ïðîáëåìàòèêàòà è. 
 

                    
                      ôèã.1 

Êà÷åñòâîòî íà ïîìåñòâàíèòå èíôîðìàöèè, ìàòåðèàëè, âèäåà, ñíèìêè è äð. ìîæå 
äà áúäå îöåíåíî è ïî ñòðóêòóðàòà íà 24-÷àñîâàòà àêòèâíîñò íà ïîòðåáèòåëèòå. Ôèã. 2 
èçñëåäâà àêòèâíîñòòà íà ÷ëåíîâåòå íà ñòðàíèöàòà ïî ÷àñîâå îò äåíÿ. Îêîëî 10 ÷àñà 
ñóòðèíòà àêòèâíîñòòà äîñòèãà îêîëî 900 àêòèâíè ó÷àñòíèöè â ñòðàíèöàòà, êîåòî 
ïðåäñòàâëÿâà íå ïî-ìàëêî îò 45% îò öèôðîâèÿ è êàïèòàë â èçñëåäâàíèÿ ïåðèîä (íà 10 
àïðèë ñòðàíèöàòà ôèêñèðà 2030 çàïèñàíè ÷ëåíîâå) è òîçè èíòåðåñ íå ñå èçìåíåíèÿ äî 
êðàÿ íà ðàáîòíèÿ äåí, êîãàòî ñëåäâà ïèê íà àêòèâíîñò íà íå ïî-ìàëêî îò 50% îò 
àáîíàòèòå íà ìåäèÿòà.  

 

           
               Ôèã.2 

 
Èçñëåäâàíèÿòà çà èíòåíçèòåòà íà èíòåðåñà êúì ñúäúðæàíèåòî â ñòðàíèöàòà  

ïîêàçâàò åäèí óñòîé÷èâ õàðàêòåð, êîåòî äàâà ïîâîäè çà îïòèìèçúì îòíîñíî áúäåùîòî 
ðàçâèòèå íà ìåäèÿòà. 

Ñïîëó÷ëèâîòî ôîðìèðàíå íà îáùà ìåäèéíà ñðåäà íà õîðà ñ èíòåðåñè êúì 
ÀÌÒÈÈ, êîìåíòèðàíî äî ìîìåíòà, äàäå âúçìîæíîñò äà ñå ïðèñòúïè êúì óòâúðæäàâàíå 
íà ñòðàíèöàòà  êàòî èíôîðìàòîð è êîìóíèêàòîð.  

È äâåòå çàäà÷è, ïðèâèäíî èäåíòè÷íè, ðàçêðèâàò äâå ðàçëè÷íè ñòðàíè íà 
êîìóíèêàöèîííèÿ ïðîöåñ è ñà òÿñíî ñâúðçàíè ñ ìåòîäîëîãèÿòà íà PR-à, êîéòî ñå 
îñúùåñòâÿâà ÷ðåç ñòðàíèöàòà íàðåä ñ äðóãèòå íåéíè çàäà÷è.  
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Îò ÷èñòî ïîòðåáèòåëñêà ãëåäíà òî÷êà èíôîðìèðàíîñòòà íà ïîñåòèòåëèòå â 
ñòðàíèöàòà ñå çàäîâîëÿâà âñå ïî-ïúëíîöåííî îò ñúîáùåíèÿ çà êîíöåðòè íà ñòóäåíòè è 
ñúñòàâè íà Àêàäåìèÿòà, çàùèòè íà õóäîæåñòâåíî-òâîð÷åñêè äîêòîðàíòóðè, îáÿâè çà 
îòêðèòè óðîöè, ïðîãðàìè íà ãîñòóâàùè òâîðöè, êàêòî è èíôîðìàöèÿ çà îòêðèòè 
ðàáîòíè ìåñòà â ñôåðè, áëèçêè äî ñïåöèàëíîñòèòå íà ñòóäåíòèòå â ÀÌÒÈÈ. Çà 
ðåøàâàíåòî íà òåçè çàäà÷è ñòðàíèöàòà ðàáîòè ñúâìåñòíî ñ îôèöèàëíèÿ èíòåðíåò-ñàéò 
íà ÀÌÒÈÈ, ñ êîéòî îáðàçóâàò èíôîðìàöèîííà êîðåëàòèâíà ñèñòåìà. Äâàòà 
åëåêòðîííè êàíàëà ñè ðàçïðåäåëÿò ñïåöèôè÷íîòî èíôîðìàöèîííî ïîëå, êàòî 
ñúùåâðåìåííî ñ òîâà â ñàéòà èìà ïúò (ëèíê) êúì ñòðàíèöàòà âúâ ÔÁ è îáðàòíî. 

Òîâà îáà÷å å åäíàòà ñòðàíà íà âúïðîñà. 
Èíôîðìèðàíîñòòà íà âúíøíèòå è âúòðåøíèòå öåëåâè àóäèòîðèè ìîæå äà áúäå 

ðàçãëåäàíà è êàòî åäíà îò îñíîâíèòå çàäà÷è íà äåéíîñòòà ïî âðúçêèòå ñ îáùåñòâåíîñòòà 
íà Àêàäåìèÿòà. Òúé êàòî èíôîðìèðàíîñòòà å îñíîâíàòà òúêàí íà âçàèìíîòî ðàçáèðàíå, 
òÿ å â îñíîâàòà íà äîâåðèåòî, ñúòðóäíè÷åñòâîòî è êîëåêòèâíèòå âçàèìíîèçãîäíè 
íà÷èíàíèÿ. Ñïîðåä Êëîä Øåíúí èíôîðìàöèÿòà  âêëþ÷âà âñè÷êè âúçìîæíè ïðîöåäóðè, 
÷ðåç êîèòî äàäåí óì ìîæå äà îêàçâà âëèÿíèå íà äðóã [6]. 

Ïî òàçè ïðè÷èíà èíôîðìèðàíîñòòà íà îáùåñòâîòî è âúòðåøíèòå öåëåâè 
àóäèòîðèè /ñòóäåíòè, àäìèíèñòðàöèÿ/ çà ïðîöåñèòå â ÀÌÒÈÈ å îñíîâîïîëàãàùà çà 
ïðåîäîëÿâàíå íà åâåíòóàëíè ñëóõîâå è íåâåðíè òâúðäåíèÿ, òúé êàòî  èíôîðìàöèÿ å 
âñÿêî ñúäúðæàíèå, êîåòî íàìàëÿâà íåñèãóðíîñòòà èëè áðîÿ íà àëòåðíàòèâíèòå 
âúçìîæíîñòè â äàäåíà ñèòóàöèÿ [6].  

Âñè÷êî òîâà äîñòàòú÷íî ÿñíî èçðàçÿâà çíà÷åíèåòî íà åëåêòðîííàòà ñòðàíèöà â 
êà÷åñòâîòî è íà ïëàòôîðìà çà èíôîðìèðàíå êàêòî îò ñòðàíà íà ðúêîâîäñòâîòî êúì 
ïåðñîíàëà è ñòóäåíòèòå, òàêà è íàâúí êúì îáùåñòâåíè ãðóïè è ìåäèè. Â ñëó÷àÿ îñîáåíî 
âàæåí å ôàêòúò, ÷å â ïðîöåñà íà èíôîðìèðàíå å ãàðàíòèðàíà ÿñíà òåõíîëîãè÷íà è 
ïðàêòè÷åñêà âúçìîæíîñò çà îáðàòíà âðúçêà, êàòî âñåêè äîñòèãíàò ïîòðåáèòåë â 
ìðåæàòà ìîæå äà îòðàçè âïå÷àòëåíèÿòà ñè îò ïîëó÷åíàòà èíôîðìàöèÿ. Êîãàòî äâåòå 
ñòðàíè â ïðîöåñà íå ñàìî îáìåíÿò èíôîðìàöèÿ, íî è ñïîäåëÿò íåéíèÿ ñìèñúë, òîâà 
âå÷å å êîìóíèêàöèÿ. Íåéíàòà îñíîâíà öåë å äà îñèãóðè ðàçáèðàíåòî íà èíôîðìàöèÿòà è 
ñòðàíèöàòà ðåàëèçèðà òàçè âúçìîæíîñò íàïúëíî àäåêâàòíî.  

Âñè÷êî äîòóê ïîçâîëÿâà äà êàæåì, ÷å åëåêòðîííèÿò ïðîåêò íà ÀÌÒÈÈ èìà ÿñíî 
è êàòåãîðè÷íî âëèÿíèå âúðõó îáùåñòâåíîòî ìíåíèå, íî ñúùî òàêà è îáùåñòâåíîòî 
ìíåíèå èìà âúçìîæíîñòòà äà èçðàçè ñåáå ñè ïðåä Àêàäåìèÿòà. Òîâà å äâóñòðàíåí è 
ìíîãî ïîëåçåí ïðîöåñ, äîêîëêîòî è äâåòå ñòðàíè ìîãàò ñàìî äà ñïå÷åëÿò ïðè 
ñïîäåëÿíåòî íà âïå÷àòëåíèÿ. Ñïåöèàëèñòèòå ïî âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà çíàÿò ìíîãî 
äîáðå, ÷å èìà òåõíîëîãèè, êîèòî ìîãàò äà àêòèâèçèðàò îáùåñòâåíîòî ìíåíèå â äàäåíà 
ïîñîêà, êàòî åôåêòèâíîñòòà íà òîâà íà÷èíàíèå å òîëêîâà ïî-ãîëÿìà, êîëêîòî ïî-âèñîê 
êàïàöèòåò íà ãðàæäàíñêî îäîáðåíèå èìà çíà÷åíèåòî è ñìèñúëà íà ïîñëàíèåòî. 

Ñëåä îñúùåñòâÿâàíåòî íà îáùà ìåäèéíà ñðåäà íà õîðà ñ èíòåðåñè êúì ÀÌÒÈÈ, 
óòâúðæäàâàíå íà ñòðàíèöàòà  êàòî èíôîðìàòîð è êîìóíèêàòîð è äîñòèãàíå äî 
âúçìîæíîñòè çà âëèÿíèå âúðõó îáùåñòâåíîòî ìíåíèå, ìåäèÿòà óñïÿ äà èçðàçè 
îáùåñòâåíèòå êàóçè íà ÀÌÒÈÈ ïî ÿñåí è ÷óâàåì íà÷èí ïðåä öåëåâèòå ñè àóäèòîðèè. 

Îò íÿêîëêî ãîäèíè êàóçà íà Àêàäåìèÿòà å ðåìîíòúò è âúçñòàíîâÿâàíåòî íà 
Æúëòîòî ó÷èëèùå - ñâåòèíÿ íà áúëãàðñêàòà êóëòóðà è ïðîñâåòà è ÷àñò îò ñãðàäíèÿ 
ôîíä íà ÀÌÒÈÈ. Èñòîðèÿòà íà äåéíîñòèòå ïî òàçè êàìïàíèÿ ñà îïèñàíè â ïðåäèøíè 
èçñëåäâàíèÿ  /ìîíîãðàôèÿòà „Êðèçèñåí PR íà àðòîðãàíèçàöèè“, ÀÌÒÈÈ, 2015/, à òóê å 
âàæåí àêöåíòúò, êîéòî áå ïðåäñòàâåí íà ïðèâúðæåíèöèòå íà åëåêòðîííàòà ñòðàíèöà íà 
17 ôåâðóàðè ñ ìàòåðèàë îò àâòîðà íà íàñòîÿùîòî èçñëåäâàíå, êúäåòî ñå îòáåëÿçâà: 
“Êàêâà èðîíèÿ ñàìî - åäèíñòâåíàòà ñãðàäà â Áúëãàðèÿ, ïîñòðîåíà çà ó÷èëèùå îùå 
ïðåäè Îñâîáîæäåíèåòî è èçïîëçâàíà è äî äíåñ çà ñúùîòî, ñå ðóøè áåçâúçâðàòíî.. Ïðåäè 
150 ãîäèíè ëè÷íî ñóëòàíúò å ðàçðåøèë ãðàäåæà, à äíåñ íå ñå íàìåðè íèòî åäíî 
áúëãàðñêî ïðàâèòåëñòâî, êîåòî äà  âúçñòàíîâè òàçè ñâåòèíÿ íà áúëãàðùèíàòà! 
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Ðåìîíòúò íà Æúëòîòî ó÷èëèùå å êàóçà çà ÀÌÒÈÈ“. Òîçè „ïîñò“ ñå ïðåâúðíà â 
ñâîåîáðàçåí òåñò çà ïîñòèãíàòîòî äî ìîìåíòà îò ñòðàíèöàòà êàòî îáùåñòâåíà 
ïîïóëÿðíîñò, ðàçïîçíàâàåìîñò è îäîáðåíèå. 

Ïóáëèêàöèÿòà äîñòèãà äî 12400 ïîòåíöèàëíè ïîòðåáèòåëè íà èíòåðíåò, êîåòî â 
îíçè ìîìåíò îçíà÷àâàøå, ÷å âúçìîæíîñòòà çà ïðî÷èòàíå íà òåêñòà íàäâèøàâà 40 ïúòè 
áðîÿ íà ðåàëíèòå ÷ëåíîâå íà ñòðàíèöàòà.  

Àíàëèçèðàéêè ôàêòèòå, äâà äíè ïî-êúñíî åêèïúò ïîñòàâÿ íà âíèìàíèåòî íà 
ïðèâúðæåíèöèòå íà ÀÌÒÈÈ ôèëì, èçðàáîòåí ãîäèíè ïî-ðàíî â ñòóäèîòî íà 
Àêàäåìèÿòà è ïîñâåòåí íà ñúñòîÿíèåòî íà Æúëòîòî ó÷èëèùå. Ñåäåììèíóòíîòî 
íåïðåòåíöèîçíî âèäåî äîñòèãà äî ïîâå÷å îò 27500 çðèòåëè, êîåòî å è íàñòîÿùèÿò 
àáñîëþòåí ðåêîðä çà çðèòåëñêè èíòåðåñ â ñòðàíèöàòà íà ÀÌÒÈÈ âúâ Ôåéñáóê äî 
ìîìåíòà. Òåìàòà å ïîëó÷èëà 120  õàðåñâàíèÿ /ëàéêîâå/, ìàòåðèàëúò å ñïîäåëåí îò 190 
ïîòðåáèòåëè íà ñîáñòâåíèòå èì  ïðîôèëè, ïîä ïóáëèêàöèÿòà å îòêðèò êîìåíòàðåí 
ôîðóì. Îáùåñòâåíîñòòà äåìîíñòðèðà ñâîÿ ïàòðèîòèçúì è ñ êàòåãîðè÷íîòî ñè âíèìàíèå 
êúì êàóçàòà äîêàçà óòâúðäåíàòà ôîðìóëà, ÷å èìèäæ è ðåïóòàöèÿ íà èíñòèòóöèÿ ñå 
ãðàäÿò ÷ðåç çàùèòà íà îáùåñòâåíî-çíà÷èìà èäåÿ, çàä êîÿòî ñòîÿò âèñîê ìîðàë è 
ãðàæäàíñêà ïîçèöèÿ.  

Ïî-êúñíî æóðíàëèñòè îò ÁÍÐ ïîäãîòâÿò ïðåäàâàíå çà Æúëòîòî ó÷èëèùå, êàòî 
ñå çàïîçíàâàò ñ ïðîáëåìà èìåííî îò ñòðàíèöàòà. Òå îòïðàâÿò âúïðîñè êúì 
Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà çà ðåìîíòà íà ñãðàäàòà. Â åôèð íà 4 ìàðò 
å ïðî÷åòåí îòãîâîðúò íà îáðàçîâàòåëíîòî ìèíèñòåðñòâî. Â êàìïàíèÿòà äíè ñëåä òîâà 
ñå âêëþ÷âàò Îìáóäñìàíúò íà Ð Áúëãàðèÿ Ìàÿ Ìàíîëîâà è Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà 
Ïëîâäèâ Çäðàâêî Äèìèòðîâ ñ ÿñíè è êàòåãîðè÷íè àíãàæèìåíòè êúì ôèíàíñèðàíåòî íà 
ðåìîíòà.  

Âñè÷êî òîâà ôîðìèðà íîâî îòíîøåíèå êúì è â ÀÌÒÈÈ. Ïàðàëåëíî ñ ïðåêèòå 
çàäà÷è äà îáó÷àâà è ñúçäàâà òâîðöè, Àêàäåìèÿòà óñïåøíî èçãðàæäà îáðàç íà 
èíñòèòóöèÿ ñ ÿñíà è ãðàæäàíñêè çíà÷èìà ïîçèöèÿ îòíîñíî îïàçâàíå íà êóëòóðíèòå 
öåííîñòè, äàâà ïðèìåð êàê âèñøå ó÷èëèùå ïî èçêóñòâàòà ìîæå äà çàùèòàâà èñòîðèÿòà 
íà áúëãàðñêàòà êóëòóðà è äîêàçâà èíñòèòóöèîíàëíàòà ñè çíà÷èìîñò. 

Ïðåä ñòðàíèöàòà íà ÀÌÒÈÈ òåïúðâà ñå î÷åðòàâàò âàæíè çàäà÷è. Òå ñà ñâúðçàíè 
êàêòî ñ ïðåäñòàâÿíåòî ïðåä îáùåñòâîòî íà öåííîñòèòå è îáùåñòâåíàòà ìèñèÿ íà 
Àêàäåìèÿòà, òàêà è ñ ôîðìèðàíåòî íà åñòåòè÷åñêè âêóñ â ïîòðåáèòåëèòå íà 
åëåêòðîííàòà ìåäèÿ. Âàæíî å ñúùî îòñòîÿâàíåòî íà èíñòèòóöèîíàëíàòà èäåíòè÷íîñò 
íà ó÷èëèùåòî ïî èçêóñòâàòà, êàêòî è ñúðåâíîâàíèåòî ìó â êîíêóðåíòíàòà ñðåäà íà 
âóçîâåòå ó íàñ.   

Ãîäèíè íàðåä Àêàäåìèÿòà çà ìóçèêàëíî, òàíöîâî è èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî 
îïîâåñòÿâà ñâîÿòà êàíäèäàò-ñòóäåíòñêà êàìïàíèÿ, óñëîâèÿòà çà êàíäèäàòñòâàíå, íîâèòå 
ñïåöèàëíîñòè, ñïåöèôèêè íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ è ò.í. ÷ðåç àêàäåìè÷íèÿ ñè ñàéò, 
íàöèîíàëíè è ðåãèîíàëíè ìåäèè è ñðåùè-êîíöåðòè ñ ïîòåíöèàëíè áúäåùè ñòóäåíòè.  

Â óñëîâèÿòà íà âñå ïî-îñåçàòåëíà äåìîãðàôñêè êðèçà, íåäîñòèã íà ñòóäåíòè è 
ðàçøèðÿâàùàòà ñå êîíêóðåíöèÿ íà äðóãè âèñøè ó÷åáíè çàâåäåíèÿ, Àêàäåìèÿòà 
îñíîâàòåëíî ìîæå äà ðàçãëåäà ÔÁ-ñòðàíèöàòà ñè êàòî îùå åäèí èíñòðóìåíò çà 
èíôîðìèðàíå íà êàíäèäàò-ñòóäåíòè è òåõíèòå ðîäèòåëè çà îñíîâíèòå àêöåíòè íà âñÿêà 
íîâà êàìïàíèÿ. Ðàçëèêèòå ìåæäó ïóáëèêàöèèòå â ñðåäñòâàòà çà ìàñîâî îñâåäîìÿâàíå, 
èçïîëçâàíè äî ìîìåíòà è åëåêòðîííàòà ñòðàíèöà ñà íÿêîëêî, íî îñîáåíî âàæíè. 

Ïðåäèìñòâàòà íà åëåêòðîííèÿ êàíàë ñà, ÷å ïóáëèêàöèèòå äîñòèãàò äî òî÷íàòà 
öåëåâà ãðóïà, îáåäèíåíà ïî êðèòåðèèòå „èíòåðåñ êúì ÀÌÒÈÈ, èíòåðåñ êúì êà÷åñòâàòà 
íà îáó÷åíèåòî â Àêàäåìèÿòà, èíòåðåñ êúì èçêóñòâîòî, èíòåðåñ êúì Ïëîâäèâ è íåãîâèòå 
êóëòóðíèòå òðàäèöèè“. Ïî òåçè ïðè÷èíè ïóáëèêàöèèòå â ñòðàíèöàòà íå èçèñêâàò 
äîïúëíèòåëåí ìîòèâ, çà äà áúäàò ðàçãëåäàíè îò ïîòðåáèòåëèòå. Â ìåäèÿòà òå ñòàâàò 
çðèòåëè íà ÿðêè ïðèìåðè íà õóäîæåñòâåíî ìàéñòîðñòâî ÷ðåç êëèïîâåòå íà ôîëêëîðíè 
èíñòðóìåíòàëíè, ïåñåííè è òàíöîâè èçïúëíåíèÿ, èçïúëíåíèÿ íà êëàñè÷åñêè òâîðáè, 
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áàëåò, âèçóàëíè èçêóñòâà. Ïðè ïîëîæåíèå, ÷å ñúäúðæàòåëíèÿò ïðèöåë íà ìåäèÿòà å 
äîáðå óòî÷íåí, à ïðåäñòàâÿíîòî õóäîæåñòâåíî íèâî - âèñîêî, èìà âñÿêàêâè îñíîâàíèÿ 
äà ñå ñ÷èòà, ÷å å íàëèöå íîâ èçòî÷íèê çà ôîðìèðàíå íà ìîòèâàöèÿ ó ìëàäèòå õîðà äà 
îáâúðæàò ñòóäåíòñêèòå ñè ãîäèíè èìåííî ñ ÀÌÒÈÈ. 

Ñ öåë äà ðàáîòè ñúñ ñâîÿ òàðãåò (öåë), åêèïúò íà ñòðàíèöàòà àíàëèçèðà 
îñíîâíèòå ïîñòàíîâêè â äèãèòàëíèÿ ìàðêåòèíã è âúâåæäà íà ñòåíàòà íà ñòðàíèöàòà 
ïóáëèêàöèè, êîèòî çàäîâîëÿâàò èíòåðåñèòå, åñòåòè÷åñêèòå òúðñåíèÿ è ÷èñòî ÷îâåøêîòî 
ëþáîïèòñòâî íà âúçðàñòîâèÿ ñåãìåíò, îò êîéòî ÀÌÒÈÈ ñå èíòåðåñóâà. 

Ôèãóðà 3 èçðàçÿâà èíòåðåñà êúì ïóáëèêàöèèòå îò ðàçëè÷íèòå  ãðóïè 
âúçïðèåìàòåëè, ðàçäåëåíè ïî âúçðàñò è ïîë. 

 
 

      
          Ôèã. 3 
 

Íà òîçè åòàï (ñðåäàòà íà ì. àïðèë 2016 ã.) çàäà÷àòà èçãëåæäà óñïåøíî ðåøåíà, 
òúé êàòî íàé-âèñîê èíòåðåñ ïðîÿâÿâàò âúçðàñòîâèòå ãðóïè â äèàïàçîíà 18-54 ãîäèíè, 
êîåòî âêëþ÷âà ïîòåíöèàëíèòå êàíäèäàò-ñòóäåíòè, ñòóäåíòèòå è çàäî÷íèöèòå â ÀÌÒÈÈ 
è äðóãè ÂÓÇ, êàêòî è õîðàòà â èêîíîìè÷åñêè-àêòèâíà âúçðàñò (ðîäèòåëèòå èì), êîèòî 
ìîãàò äà ôîðìèðàò ìíåíèÿ è äà âçåìàò ðåøåíèÿ.  

Íåîáõîäèìî å äà ñå äîïúëíè, ÷å ñðåä ïðèâúðæåíèöèòå íà ñòðàíèöàòà èìà 
çíà÷èòåëåí ïðîöåíò õîðà, êîèòî îòâàðÿò ïóáëèêàöèèòå îò òåðèòîðèÿòà íà  ÑÀÙ, 
Àíãëèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ, Ãúðöèÿ, Èñïàíèÿ, Àâñòðèÿ, Íîðâåãèÿ, Ôðàíöèÿ. 

Àíàëèçèðàíèòå ðåçóëòàòè îò ðàáîòàòà íà åëåêòðîííàòà ñòðàíèöà íà ÀÌÒÈÈ 
îòãîâàðÿò êðàñíîðå÷èâî è íà êîìåíòèðàíèòå íàïîñëåäúê è îñíîâàòåëíî çàäàäåíè â 
êíèãàòà íà Ìèëåíà Øóøóëîâà-Ïàâëîâà „Ìóçèêà è ïóáëèêè“ âúïðîñè: „Íåîáõîäèìà ëè 
å ñòðàòåãèÿ çà èçïîëçâàíå íà ñîöèàëíèòå ìåäèè“, „Íåîáõîäèì ëè å ñïåöèàëèñò ïî 
ñîöèàëíè ìåäèè“? [4:165-171]. Ñàìîòî íàëè÷èå íà ïîëåìèêà ïî òåçè òåìè â íàó÷íèòå 
ñðåäè è êîìåíòàðúò èì â íàé-íîâèòå ðàçðàáîòêè ãîâîðè êîëêî ñåðèîçíè 
ïðåäèçâèêàòåëñòâà ïðåä àóäèòîðèèòå ïîñòàâÿ ñúâðåìåííèÿò äèãèòàëèçèðàí è 
èíôîðìàöèîííî-íàñèòåí ñîöèóì è êîëêî âàæíî çà èçêóñòâîòî å ðåøàâàíåòî íà 
êîìóíèêàöèîííèòå ìó çàäà÷è â óíèñîí ñ ìîäåðíîòî âðåìå. 

Íà îñíîâàòà íà âñè÷êî, êàçàíî äîòóê, àâòîðúò íà òîâà èçñëåäâàíå ñ÷èòà, ÷å 
èäåÿòà çà ñúçäàâàíå è ïðîôåñèîíàëíà ïîääðúæêà íà îôèöèàëíàòà ñòðàíèöà íà ÀÌÒÈÈ 
âúâ Ôåéñáóê å ïîëèâàëåíòåí ïðîåêò ñ ìíîæåñòâî ïîëçè êàêòî çà Àêàäåìèÿòà, òàêà è çà 
ëþáèòåëèòå íà èçêóñòâîòî, à òîâà ñå âïèñâà â ãåíåðàëíàòà êîíöåïöèÿ çà PR íà ÀÌÒÈÈ 
èìåííî êàòî îñúùåñòâÿâàíå íà  ñúçíàòåëíè, äîáðå ïëàíèðàíè è ïîñòîÿííè äåéñòâèÿ çà 
óñòàíîâÿâàíå íà âçàèìíî ðàçáèðàòåëñòâî è äîâåðèå ìåæäó äàäåíà îðãàíèçàöèÿ è 
íåéíèòå àóäèòîðèè íà îñíîâàòà íà òÿõíîòî íåïðåêúñíàòî ïðîó÷âàíå [1:13]. 

Ñòðàíèöàòà íå òðÿáâà äà ñå âúçïðèåìà êàòî îòêàç îò ïðèñúñòâèå íà ÀÌÒÈÈ â 
íàöèîíàëíèòå è ðåãèîíàëíè ìåäèè. Íàïðîòèâ, êîãàòî ñà ïðàâèëíî àäðåñèðàíè,  
ïóáëèêàöèèòå â òÿõ äîñòèãàò äî ïî-ðàçëè÷íè ðåöåïèåíòè è ïðèäàâàò 
èíñòèòóöèîíàëíîñò, îáùåñòâåí ïðåñòèæ è ïðåäñòàâèòåëíîñò. Âúïðîñúò òóê å äîáðå äà 
ñå ïðåöèçèðàò êîíêðåòíèòå öåëè íà âñåêè äèàëîã ñ ïóáëèêèòå è ìÿñòîòî ìó äà ñå 
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ñèòóèðà àäåêâàòíî â ðàçíîðîäíàòà ìåäèéíà ñðåäà â çàâèñèìîñò îò ñïåöèôèêèòå íà âñÿêà 
ìåäèÿ. 

Îò òàçè ãëåäíà òî÷êà åëåêòðîííàòà ìåäèÿ íà ÀÌÒÈÈ â ñîöèàëíàòà ïëàòôîðìà 
Ôåéñáóê å îùå åäèí íà÷èí çà êîìóíèêàöèÿ ñ öåëåâèòå àóäèòîðèè íà âèñøåòî ó÷åáíî 
çàâåäåíèå, êîéòî íîñè â ñåáå ñè ãîëÿì ïîòåíöèàë çà  óòâúðæäàâàíåòî íà õóìàííàòà 
îáùåñòâåíà ìèñèÿ íà Àêàäåìèÿòà. 

Àâòîðúò íà íàñòîÿùîòî èçñëåäâàíå ïîçäðàâÿâà ðúêîâîäñòâîòî íà Àêàäåìèÿòà çà 
ìóçèêàëíî, òàíöîâî è èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî çà ïîäêðåïàòà íà ïðîåêòà è ïîæåëàâà íà 
îïåðàòèâíèÿ åêèï óñïåõ â ïîñòèãàíåòî íà äîâåðèå, ñúòðóäíè÷åñòâî è âçàèìíà 
óäîâëåòâîðåíîñò ñ õèëÿäèòå ïî÷èòàòåëè íà Àêàäåìèÿòà è íåéíîòî èçêóñòâî.  
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ÐÅÇÞÌÅ 
 Äîêëàäà å íàñî÷åí êúì èçÿñíÿâàíå íà ïðîöåñóàëíî-óïðàâëåíñêèÿ 

àñïåêò íà äèðèæèðàíåòî è ìóçèêàëíîòî èçïúëíèòåëñòâî. Äèðèæèðàíåòî ñå 
ðàçãëåæäà êàòî óïðàâëåíèå, êàòî è ïîçèöèèòå íà äèðèãåíòà â ìóçèêàëíî-
èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ è íåãîâèòå óïðàâëåíñêè ôóíêöèè. 

 
 
ABSTRACT 
 The report is aimed at clarifying the procedural and managerial aspect of 

Conducting and Music Performance. Viewing is the genius of the conducting as a 
managemen, the conductors position in musical executive procedure and its 
management functions. 

 
 
Â íàó÷íàòà ëèòåðàòóðà óïðàâëåíèåòî å îáåêò íà ðàçëè÷íè àñïåêòè íà 

èçñëåäâàíå, íî åäèííà òåîðåòè÷åñêè äåôèíèðàíà ïîñòàíîâêà îòíîñíî íåãîâàòà 
ïðèëîæèìîñò â ðàçëè÷íè ñôåðè íà ìóçèêàòà è ïî-ñïåöèàëíî íà ìóçèêàëíî-
èçïúëíèòåëñêèòå äåéíîñòè è ïðîöåñè  âñå îùå íå å íàïðàâåíà. Ïîíÿòèåòî 
„óïðàâëåíèå” ñå èçïîëçâà â ðàçëè÷íèòå íàóêè, çà îáîçíà÷àâàíå íà ôóíêöèè 
ïðèñúùè íà îðãàíèçèðàíèòå ñèñòåìè (òåõíè÷åñêà, áèîëîãè÷íà, ñîöèàëíà è 
äð.) è ñå îïðåäåëÿ êàòî îáùî ñâîéñòâî íà âñÿêà ñëîæíà è äèíàìè÷íà òàêàâà.  

Â íàé-îáù ïëàí óïðàâëåíèåòî ñå âúçïðèåìà êàòî ïðåäâàðèòåëíî 
îïðåäåëåíî è ïîñëåäâàùî öåëåíàñî÷åíî âúçäåéñòâèå âúðõó äàäåí îáåêò èëè 
ñèñòåìà, çà äà ìîæå íåãîâîòî (íåéíîòî) ïîâåäåíèå ñúîáðàçíî ñ îáåêòèâíèòå 
óñëîâèÿ è âúçìîæíîñòè äà èçìåíè ñâîåòî ñúñòîÿíèå â æåëàíàòà ïîñîêà. [3]  
Òîâà å ïðîöåñ, êîéòî ìîæå äà ñå ðàçãëåæäà êàòî ñåðèÿ îò äåéíîñòè, äåéñòâèÿ 
è îïåðàöèè, êîèòî âîäÿò äî îïðåäåëåí ðåçóëòàò. [6] Ñïîðåä À. Ôàéîë “Äà 
óïðàâëÿâàø çíà÷è äà âîäèø ñèñòåìàòà (ïðåäïðèÿòèåòî) êúì íåéíàòà öåë, êàòî 
èçâëè÷àø ìàêñèìàëíèòå âúçìîæíîñòè îò âñè÷êè íàëè÷íè ðåñóðñè”. 
Óïðàâëåíèåòî ñå òúëêóâà è êàòî “ïðîöåñ, êîéòî ñå ïðåäïðèåìà îò åäíî èëè 
ïîâå÷å ëèöà çà êîîðäèíèðàíå äåéíîñòèòå íà äðóãè õîðà, ñ êîåòî ñå ïîñòèãàò 
ðåçóëòàòè, íåäîñòèæèìè çà ÷îâåê ðàáîòåù ñàìîñòîÿòåëíî”. [4] 

Íåçàâèñèìî îò âèäà è õàðàêòåðà íà ñèñòåìàòà, óïðàâëåíèåòî å ïðèñúùî 
íà íåÿ, ò.å. íå ìîæå äà ñúùåñòâóâà ñèñòåìà áåç óïðàâëåíèå. Òúé êàòî âñÿêà 
ñèñòåìà ñå ñúñòîè îò ìíîæåñòâî åëåìåíòè, ïðèòåæàâàùè îïðåäåëåíè 
ñâîéñòâà è îñîáåíîñòè, òî âñåêè åäèí îò åëåìåíòèòå èìà îïðåäåëåíà 
ñúìîñòîÿòåëíîñò è ìîæå äà ñå ðàçãëåæäà êàòî ïîäñèñòåìà. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å 
âñåêè îò åëåìåíòèòå ìîæå äà ïðîÿâÿâà èíèöèàòèâà è äà ñå ñàìîðåãóëèðà, íî å 
çàäúëæèòåëíî äà ñå êîîðäèíèðà òÿõíàòà äåéíîñò, êîåòî ñå ñúùåñòâÿâà ÷ðåç 
óïðàâëåíèåòî.  Îò èçëîæåíîòî å âèäíî, ÷å ïîíÿòèåòî „óïðàâëåíèå” å 
ìíîãîàñïåêòíî è óíèâåðñàëíî è ñå èçïîëçâà ïðè ðàçëè÷íè ñëó÷àè, êîåòî 

çàòðóäíÿâà íåãîâîòî êîíêðåòíî äåôèíèðàíå. Òðóäíîñòè ïðîèçòè÷àò è îò 
ôàêòà, ÷å òî å íå ñàìî èêîíîìè÷åñêî, íî è ñîöèàëíî è ôèëîñîôñêî ïîíÿòèå. 
Êîëêîòî è äà ñå ïîääúðæà òåçàòà, ÷å âúçíèêâàíåòî è ðàçâèòèåòî íà 
óïðàâëåíèåòî ñå ñâúðçâà ñ êîíêðåòíà äåéíîñò íà õîðàòà, áåçñïîðíî å, ÷å 
èìåííî ñúâìåñòíàòà äåéíîñò íà õîðàòà å îñíîâíàòà ïðè÷èíà çà ïîÿâàòà íà 
óïðàâëåíèåòî, ò.å óïðàâëåíñêèÿ ïðîöåñ ñå îïðåäåëÿ îò òîâà âëèÿíèå.  

Ñîöèàëíàòà ðîëÿ, ìÿñòîòî è èäåíòè÷íîñòòà íà äèðèãåíòñêàòà ïðàêòèêà 
îïðåäåëÿò ñúùíîñòòà íà äèðèæèðàíåòî êàòî ðàáîòà, êîÿòî ñå èçâúðøâà 
ìåæäó ãðóïà õîðà ïî âðåìå íà ñúâìåñòíàòà àðòèñòè÷íà äåéíîñò (íà÷èíè íà 
ó÷åíå è ñúâìåñòíè äåéíîñòè íà äèðèãåíòà è èçïúëíèòåëèòå), êîÿòî òðÿáâà äà 
ñå êîîðäèíèðà è óïðàâëÿâà, òúé êàòî â ïðîòèâåí ñëó÷àé âñåêè ùå äåéñòâà 
ñúãëàñíî ñâîèòå âèæäàíèÿ, ñâîèòå èíòåðåñè è îáùàòà ïîñòàâåíà öåë íÿìà äà 
áúäå èçïúëíåíà.  Â ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ, íà îñíîâà íà 
ðàçáèðàíåòî íà êîìïëåêñíîñòòà íà „êîîïåðàòèâíàòà ìðåæà”, ÷ðåç êîÿòî ñå 
ðåàëèçèðà, äèðèãåíòúò óïðàâëÿâà êàêòî ñåáå ñè, òàêà è èçïúëíèòåëèòå. Òîâà 
òîé ìîæå äà ïðàâè ïî äâà íà÷èíà:  

– ñúçíàòåëíî /êàòî îáìèñëÿ ñâîÿòà äåéíîñò/;  
– èíòóèòèâíî /ïîäñúçíàòåëíî/. 
Óïðàâëåíèåòî å ïðîöåñ íà öåëåíàñî÷åíî âúçäåéñòâèå, íî íå âñÿêî 

âúçäåéñòâèå å óïðàâëåíèå. Óïðàâëåíñêîòî âúçäåéñòâèå å òîâà, êîåòî å 
íàñî÷åíî êúì öåëåâàòà ôóíêöèÿ íà ïîâåäåíèåòî. Òî ñå îòíàñÿ êúì ñèñòåìè, 
êîèòî ñà ñëîæíè è äèíàìè÷íè (èìàò ïîâåäåíèå è îòíîøåíèÿ) è íå ñà 
ñòàòè÷íè. Â òîçè àñïåêò âñå ïî-÷åñòî â ñúâðåìåííàòà ñïåöèàëèçèðàíà 
ëèòåðàòóðà äèðèæèðàíåòî ñå îïðåäåëÿ êàòî ðåàëíà äèðèãåíòñêà äåéíîñò, 
èíòåãðèðàùà ðàçëè÷íè âèäîâå äåéíîñòè íå ñàìî ñ ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêè, 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêè, íî è ñ îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêè õàðàêòåð. 
Òîâà íàñî÷âà òúëêóâàíåòî íà äèðèæèðàíåòî îñíåí êàòî ñïåöèôè÷åí âèä 
ìóçèêàëíî èçïúëíèòåëñòâî, íî è êàòî óïðàâëåíèå íà âñè÷êè ìóçèêàëíî-
èçïúëíèòåëñêè ïðîöåñè è âñè÷êè åëåìåíòè íåîáõîäèìè çà ðåêîíñòðóêöèÿòà 
íà èçãðàäåíèÿò â ñúçíàíèåòî íà äèðèãåíòà ìóçèêàëíî-õóäîæåñòâåí îáðàç.  

Îòíàñÿéêè ïîíÿòèåòî “óïðàâëåíèå” êúì ñèñòåìàòà  “äèðèæèðàíå – 
ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêè ïðîöåñ” ñå ðàçáèðà íå ñàìî ïðîöåñà íà 
öåëåíàñî÷åíî âúçäåéñòâèå è âçàèìîäåéñòâèå â ñëîæíà äèíàìè÷íî ïðîìåíÿùà 
ñå ñèòåìà â ðàçëè÷íèòå åòàïè íà äèðèãåíòñêàòà äåéíîñò, íî è ïîñòèãàíåòî 
íà òàêîâà ðàâíèùå íà óïðàâëåíèå è ñàìîóïðàâëåíèå, ïðè êîèòî äèðèãåíòúò 
êàòî óïðàâëÿâàù îñèãóðÿâà ïðèåìàíåòî è ïðåäàâàíåòî íà îïðåäåëåíè çíàíèÿ 
è äåéñòâèÿ, öåëÿùè ïîñòèãàíåòî íà îïðåäåëåíè ðåçóëòàòè.    

Óïðàâëåíñêèÿ ïîäõîä ïðè òúëêóâàíåòî íà äèðèæèðàíåòî èçâåæäà íà 
ïðåäåí ïëàí íåîáõîäèìîñòòà îò êîíêðåòèçèðàíå íà ïîíÿòèÿòà äèðèæèðàíå â 
êîíòåêñò íà êëàñè÷åñêè óïðàâëåíñêè èíñòðóìåíò çà óïðàâëåíèå íà 
ñîáñòâåíèòå äåéñòâèÿ îò ñòðàíà íà äèðèãåíòà, êîèòî ñå ïðîåêòèðàò è 
ðåàëèçèðàò â áúäåùè  îáåêòèâíè ìåõàíèçìè íà óïðàâëåíèå íà ìóçèêàëíî-
èçïúëíèòåëñêèÿ ñúñòàâ è ôîðìóëèðàò îáùèòå ïîëîæåíèÿ êàñàåùè 
ñúäúðæàíèåòî è ñïåöèôèêàòà íà ïðîôåñèîíàëíàòà ìó äåéíîñò.     

Ïðåä äèðèãåíòà ïîñòîÿííî âúçíèêâà ïðàêòè÷åñêàòà íåîáõîäèìîñò íàðåä 
ñ  îñúùåñòâÿâàíåòî íà õóäîæåñòâåíèòå è ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêèòå çàäà÷è, 
ðåàëèçèðàíåòî íà ðåäèöà õàðàêòåðíè çà âñåêè âèä óïðàâëåíèå ôóíêöèè è 
äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ ìåõàíèçìèòå íà îáùóâàíå, êîìóíèêàöèÿ è 
ïñèõîëîãè÷åñêîòî âúçäåéñòâèå è âçàèìîäåéñòâèå è  ò.í.  

Õàðàêòåðíà ñúùíîñò íà äèðèæèðàíåòî êàòî óïðàâëåíèå å îáåêòèâíèÿ 
ìó õàðàêòåð è ñóáåêòèâíèÿ íà÷èí íà îñúùåñòâÿâàíåòî ìó, äåòåðìèíèðàíè 
îò ëè÷íà åôåêòèâíîñò íà äèðèãåíòà è óìåíèÿòà ìó çà ñàìîóïðàâëåíèå, ò.å. 
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äèðèãåíòúò îñúùåñòâÿâà óñïåøíî ñâîèòå ïðîôåñèîíàëíè ôóíêöèè ÷ðåç 
àêòèâíî óïðàâëåíèå íà äåéñòâèÿòà ñè. [2] Ñïñîáíîñòòà êúì ñàìîóïðàâëåíèå 
è öåëåñúîáðàçíî ñàìîðåãóëèðàíå íà äåéñèòâèÿ ñå áàçèðà íà âëàäååíåòî íà 
„âúòðåøíà” òåõíèêà  íà ñúçíàòåëíî ðàçáèðàíå íà îáåêòèâíèòå 
ïñèõîëîãè÷åñêè ìåõàíèçèìè, ëåæàùè â îñíîâàòà íà àêòèâíîòî 
âçàèìîäåéñòâèå ñ ìóçèêàëíèÿ êîëåêòèâ, êàêòî è íà ïðàâèëíàòà è îðãàíè÷íà 
êîîðäèíàöèÿ íà ñâîèòå âúíøíè è âúòðåøíè äåéñòâèÿ. ×ðåç äèðèæèðàíåòî 
äèðèãåíòúò óïðàâëÿâà ïîñòîÿííàòà ñúîòíîñèìîñò íà ïðåîáðàçóâàíàòà  âúâ 
âúòðåøåí èçïúëíèòåëñêè ïðîöåñ òâîð÷åñêàòà ïîòðåáíîñò ñ ðåàëíàòà 
ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêà ñèòóàöèÿ. Òîâà ïîðàæäà è äåéñòâèÿòà íà äèðèãåíòà, 
êàòî âúíøíèòå äåéñòâèÿ ñà âèíàãè âòîðè÷íè è ïðîèçâîäíè íà âúòðåøíèòå 
äåéñòâèÿ, ìóçèêàëíèòå è îðãàíèçàöèîííè çàäà÷è. [2] 

Äèðèæèðàíåòî ïðèòåæàâà õàðàêòåðèñòèêèòå âàëèäíè çà âñÿêî åäíî 
óïðàâëåíèå:  

 ñëîæíîñò è ìíîãîîáðàçèå; 
 íàëè÷èå íà ãîëÿìî ÷èñëî ôîðìè è âèäîâå; 
 ìíîãîñòðàííè âðúçêè ñ ðàçëè÷íè ÿâëåíèÿ è ïðîöåñè; 
 òâîð÷åñêè è èíòåëåêòóàëåí òðóä; 
 òðóäíî ñå ïîääàâà íà ôîðìàëèçàöèÿ. 
×ðåç äèðèæèðàíåòî ñå îñúùåñòâÿâà óïðàâëåíñêîòî âúçäåéñòâèå è 

âçàèìîäåéñòâèå íà óïðàâëÿâàùàòà ïîäñèñòåìà (äèðèãåíòà) ñ óïðàâëÿåìàòà 
ïîäñèñòåìà (èçïúëíèòåëñêèÿ ñúñòàâ). (ôèã. 1) Òàçè ñïåöèôè÷íîñò ñå äîïúëâà 
è îò äâîéíàòà ñúùíîñò (êîìóíèêàòèâíà è èçðàçèòåëíà) íà ìóçèêàëíîòî 
ïðîèçâåäåíèå, êîåòî ïîçâîëÿâà  ìóçèêàëíî-òâîð÷åñêà äåéíîñò íà äàäåí ñúñòàâ 
è íåãîâèÿò äèðèãåíò äà áúäå âêëþ÷åíà â ïðîöåñ íà îáùóâàíå è íà èçðàçÿâàíå. 

 
ôèã. 1 Ïî Õð. Òóòäæàðîâ. Ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå 

 
Òîâà îçíà÷àâà, ÷å „äèðèæèðàíåòî å íå ñàìî îñîáåí âèä õóäîæåñòâåíà 

äåéíîñò, íî è ïîñòîÿíåí è íåðàçðèâåí èíòåðàêòèâåí ïðîöåñ íà 
âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó èçïúëíèòåëèòå è äèðèãåíòà, â êîéòî ñå  
îñúùåñòâÿâà âúòðåøíà è âèòàëíà âðúçêà êàêòî ìåæäó äèðèãåíòà è àíñàìáúëà, 
òàêà è ìåæäó ñàìèòå èçïúëíèòåëè. [7] Õàðàêòåðíî çà òîâà âçàèìîäåéñòâèå å, 
÷å  âñÿêî äåéñòâèå íà äèðèãåíòà  íàñî÷åíî êúì  èçïúëíèòåëñêèÿ ñúñòàâ 
ïðåäïîëàãà îòâåòíîòî ìó ñúäåéñòâèå. 

Îòíîñíî ïîçèöèèòå íà äèðèãåíòà â ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ 
êàòî ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå è íåãîâèòå óïðàâëåíñêè ôóíêöèè ñå î÷åðòàâàò 
ñëåäíèòå òåîðåòè÷íè ïîñòàíîâêè:  

1. Â íàé-îáù ïëàí ìîæå äà  ñå îïðåäåëè, ÷å óïðàâëåíèåòî – òîâà å 
ñòðåòåãè÷åñêàòà ëèíèÿ íà äåéíîñòòà íà äèðèãåíòà. 

2. Âñè÷êè óïðàâëåíñêè ôóíêöèè ñå ðåàëèçèðàò ÷ðåç ðåøåíèÿòà íà 
äèðèãåíòà. Òîâà çàñÿãà íåãîâèòå ëè÷íè êà÷åñòâà, èíòåëåêòóàëíè 
âúçìîæíîñòè, çíàíèÿ, îïèò.  

3. Óïðàâëåíèåòî èçèñêâà ïðàâèëíî ðåàãèðàíå âúâ âñÿêà åäíà ñèòóàöèÿ 
îò ñòðàíà íà äèðèòåíòà. Òîâà å âúçìîæíî ñàìî ïðè óìåëî áàëàíñèðàíå ìåæäó 
ìíîæåñòâî ïðîòèâîðå÷èÿ çà äà ñå ñòèãíå äî íàé-âÿðíîòî ðåøåíèå. Ïîíÿêîãà 
åäèí ôàêò ìîæå äà áúäå îöåíÿâàí ïî ðàçëè÷åí íà÷èí â çàâèñèìîñò îò 
ñèòóàöèÿòà è âðåìåòî â êîåòî ñå îñúùåñòâÿâà.  

4. Ïñèõîëîãè÷åñêèÿò ñìèñúë íà åôåêòèâíîñòòà íà óïðàâëåíèåòî íà 
ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ ñå ñúñòîè â òîâà, ÷å äèðèãåíòúò 
íåïðåêúñíàòî ñå ñòðåìè äà äîñòèãíå äî ïðàâèëíîòî ðåøåíèå êàòî àíàëèçèðà  
èçâúðøåíèòå äåéñòâèÿ, ðåçóëòàòèòå, âçåòèòå ðåøåíèÿ. Ïî òàêúâ íà÷èí òîé 
äåéñòâà â îáñòàíîâêà íà ïðîòèâîðå÷èÿ, êàòî å âúçìîæíî äà èçïèòâà 
íåóâåðåíîñò, ñòðàõ îò íåïðåäâèäåíè ñèòóàöèè, äà èçïàäíå â ñúñòîÿíèå íà 
ïñèõîëîãè÷åñêè äèñêîìôîðò, êîéòî ìîæå äà ïðåìèíå âúâ âúòðåøåí 
ïñèõîëîãè÷åñêè êîíôëèêò. 

5. Ïðåäàâàéêè èçïúëíèòåëñêèòå (åâðèñòè÷íè) ôàêòîðè íà òâîð÷åñêèòå 
ñè äåéñòâèÿ, áàçèðàíè íà íåâåðáàëíî-îáðàçíàòà ïðèðîäà íà ìóçèêàòà â 
ñôåðàòà íà âúòðåøíèòå, ïñèõè÷åñêè ïðîöåñè-äåéñòâèÿ, äèðèãåíòúò 
åäíîâðåìåííî îñâîáîæäàâà ñâîåòî ñúçíàíèå çà àêòèâíî èçïúëíåíèå íà äðóãè 
âàæíè ôóíêöèè ñâúðçàíè ñ  îñúùåñòâÿâàíåòî íà  âúíøíèòå ïðîöåñè íà 
óïðàâëåíèå, êîíòðîë è êîðåãèðàíå íà ìóçèêàëíèÿ êîëåêòèâ. [2] 

 7. Äåéñòâèÿòà íà äèðèãåíòà ñå èçãðàæäàò íà îñíîâà íà âúòðåøíîòî 
ìîäåëèðàíå íà áúäåùèÿ õóäîæåñòâåí ðåçóëòàò, íà ôåíîìåíà 
„ïðåäâàðèòåëíî (èçïðåâàðâàùî) îòðàæåíèå”, êîéòî ñàì ïî ñåáå ñè  
ïðåäñòàâëÿâà ñïîñîáíîñò çà ïðåäâèæäàíå íà áúäåùîòî ðàçâèòèå íà ñúáèòèÿòà 
íà îñíîâàòà íà ìèíàë îïèò.  

8. Òúé êàòî óïðàâëåíèåòî íå ìîæå äà ñúùåñòâóâà áåç êîðåãèðàíå 
(ðåãóëèðàíå) èçîëèðàíè äåéñòâèÿòà íà äèðèãåíòà íèêîãà íå âîäÿò äî æåëàíèÿ 
òâîð÷åñêè ðåçóëòàò. Åäèíñòâåíî êîðåêöèèòå ïîçâîëÿâàò íà õóäîæåñòâåíèÿ 
ðúêîâîäèòåë íåïðåêúñíàòî äà ïðèáëèæàâà èçïúëíåíèåòî íà õîðà äî íåãîâèÿ 
õóäîæåñòâåí èäåàë. Â îñíîâàòà íà êîðåãèðàíåòî ëåæè âñåîáùèÿ ïðèíöèï íà 
îáðàòíàòà âðúçêà. Áëîêèðàíåòî íà îáðàòíèòå âðúçêè, îòñúñòâèåòî íà 
îáåêòèâíà îöåíêà íà ðåçóëòàòèòå îò ñîáñòâåíèòå äåéñòâèÿ ðÿçêî âëîøàâà 
åôåêòèâíîñòòà íà óïðàâëÿâàùèòå äåéíîñòè íà äèðèãåíòà, ïðåâðúùà 
èçïúëíåíèåòî âúâ ôàêòè÷åñêè íåóïðàâëÿåì ïðîöåñ.  

9. Îñíîâåí ìîìåíò â óïðàâëåíèåòî íà äåéñòâèÿòà íà äèðèãåíòà  ñà 
ìåõàíèçìèòå çà ïðèåìàíå íà ðåøåíèÿ. Òÿõíîòî íîðìàëíî ôóíêèöîíèðàíå 
ïðîèçëèçà âñëåäñòâèå íåïðåêúñíàòîòî èçïðåâàðâàíå îò ñòðàíà íà 
äèðèãåíòñêèòå äåéñòâèÿ íà ìóçèêàëíîòî èçïúëíåíèå. Òîâà ñúçäàâà óñëîâèÿ çà 
îöåíÿâàíå íà ïðåäñòîÿùåòî äåéñòâèå íà èçïúëíèòåëèòå, ñúïîñòàâÿíåòî  ìó 
ñúñ ñîáñòâåíèÿ ìîäåë è ôîðìèðàíåòî íà íîâèòå ðåøåíèÿ çà öåëèòå è 
çàäà÷èòå, âêëþ÷âàùè íåîáõîäèìèòå êîðåêöèè íà ïîÿâèëèòå ñå íåãàòèâíè 
òåíäåíöèè â äåéñòâèÿòà íà èçïúëíèòåëñêèÿ ñúñòàâ.  

10. Åäíà îò âàæíèòå ôóíêöèè íà óïðàâëÿâàùàòà äåéíîñò íà äèðèãåíòà å 
ñúãëàñóâàíåòî íà èçïúëíèòåëñêèòå äåéñòâèÿ íà èçïúëíèòåëèòå íà 
îñíîâàòà íà ñîáñòâåíèòå òâîð÷åñêè ïîñòàíîâêè. Òàçè ôóíêöèÿ å è êîëåêòèâíà. 
Äèðèãåíòà ñå ñòðåìè äà îáåäèíè õîðà îêîëî ñâîÿòà õóäîæåñòâåíà êîíöåïöèÿ, 
èçãðàæäàéêè ó èçïúëíèòåëèòå åäèííî óñåùàíå çà õàðàêòåðà, òåìáúðà, 
äèíàìèêàòà è äðàìàòóðãèÿòà íà ïðîèçâåäåíèåòî. Ñàìèòå èçïúëíèòåëè ñå 
ñòðåìÿò êúì ñúùàòà öåë, ïîìàãàéêè äèðèãåíòà â èçãðàæäàíåòî íà àòìîñôåðà 
íà àêòèâíî ñúâìåñòíî ìóçèöèðàíå, ñúãëàñóâàíîñò, èíòåðïðåòàöèîííà 
íàñî÷åíîñò. Â òîçè ñìèñúë Òîìàñ Êàïëèí ñâúðçâà óïðàâëåíèåòî íà 
“ìóçèêàëíî-ïðîäóêòèâíèÿ” ïðîöåñ ñúñ ñïîñîáíîñòòà çà ïúëíî ðàçáèðàíå íà 
ñúãëàñóâàíîñòòà íà âçàèìîäåéñòâèåòî ìåæäó ïåâöè è äèðèãåíò (êàê ïåâöèòå 
ñâúðçâàò çàëîæåíèòå â ïàðòèòóðàòà èçèñêâàíèÿ ñ äèðèãåíòñêèÿ æåñò è 
ïîâåäåíèå) [8].  

11. Åìîöèîíàëíîòî âúçäåéñòâèå íà äèðèãåíòà å íåðàçðèâíî ñâúðçàíî ñ 
âèä âîëåâî ðåãóëèðàíå íà èçïúëíèòåëñêàòà äåéíîñò. È àêî â äðóãè âèäîâå 
ìóçèêàëíî èçïúëíèòåëñòâî åìîöèîíàëíîòî è âîëåâîòî ðåãóëèðàíå èìà âèä íà 
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ñàìîðåãóëèðàíå, òî ïðè äèðèãåíòñêîòî èçïúëíèòåëñòâî ñúùî òàêà å âàæíî 
âúçäåéñòâèåòî íà äèðèãåíòà âúðõó èçïúëíèòåëñêèÿ êîëåêòèâ. Îòñúñòâèåòî íà 
âîëåâè äåéñòâèÿ â äåéíîñòòà íà äèðèãåíòà íå ñàìî ñå ïðîÿâÿâà â ëèïñà íà 
âçèñêàòåëíîñò êúì ñåáå ñè, ñëåäîâàòåëíî è êúì èçïúëíèòåëèòå, íî è ñå 
îòðàçÿâà è íà êà÷åñòâîòî íà èçïúëíåíèå íà ïðîèçâåäåíèåòî. [5] 

12. Ñðåäñòâàòà, ÷ðåç êîèòî äèðèãåíòúò îñúùåñòâÿâà êîìóíèêàöèÿòà ïî 
âðåìå íà ðåïåòèöèÿ ñà: ðå÷òà, ëè÷íî èçïúëíåíèå ñ èíñòðóìåíò è/èëè 
ãëàñ, äèðèãåíòñêè æåñò. À ïî âðåìå íà êîíöåðòíî èçïúëíåíèå åäèíñòâåíî 
ñ äèðèãåíòñêè æåñò.  

Òîâà, êîåòî îïðåäåëÿ äèðèæèðàíåòî êàòî óïðàâëåíñêîòî öåëåíàñî÷åíî 
âúçäåéñòâèå å íåãîâàòà íàñî÷åíîñò êúì ñëîæåí è äèíàìè÷åí ïî ñâîÿ õàðàêòåð 
ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêè ïðîöåñ. Òîçè ïðîöåñ ñå ðàçãðúùà âúâ âðåìåòî è 
ðåàëèçèðà ôèçè÷åñêîòî çâó÷åíå íà ìóçèêàëíîòî ïðîèçâåäåíèå è íîñè äâîåí 
òâîð÷åñêè õàðàêòåð: îñâåí ÷å ïðåòâîðÿâà ÷óæä òâîð÷åñêè ïðîöåñ (íà 
êîìïîçèòîðà), òîé ïðåäàâà è èäåèòå, ÷óâñòâàòà, ìèñëèòå íà ïúðâîòâîðåöà, 
ïðåòâîðåíè îò èçïúëíèòåëÿ. Íåïîñðåäñòâåíèÿ ïðîäóêò íà ìóçèêàëíî-
èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ (èíäèâèäóàëåí èëè êîëåêòèâåí) å ðåçóëòàò îò 
ñëîæíîòî è ðàçíîïîñî÷íî âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó õóäîæåñòâåíèÿ ñóáåêò 
(èíäèâèäóàëåí èëè êîëåêòèâåí) è ìóçèêàëíîòî ïðîèçâåäåíèå. Âñÿêà åäíî 
èçïúëíåíèå íà ìóçèêàëíîòî ïðîèçâåäåíèå â êà÷åñòâîòî ìó íà êîìïëåêñ îò 
äåéíîñòè è óñëîâèÿ, ñâúðçàíè ñ ðåàëíîòî ïðîçâó÷àâàíå íà ìóçèêàòà, âúçíèêâà 
è ñúùåñòâóâà â îïðåäåëåí ìóçèêàëíî-êóëòóðåí êîíòåêñò. Â òîçè àñïåêò 
òðÿáâà äà ñå îòáåëåæè, ÷å ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ ñå îòíàñÿ êúì 
ïðîöåñèòå íà âúçïðîèçâåæäàíå è âúçïðèåìàíå íà ñúõðàíåíîòî êàòî ôîðìà íà 
îðãàíèçàöèÿ íà ìóçèêàëíèÿ ìàòåðèàë ìóçèêàëíî ïðîèçâåäåíèå. Ñ äðóãè äóìè 
êàçàíî, êîíñòðóêöèÿòà íà ïðîèçâåäåíèåòî (èëè íåãîâè ÷àñòè) ñå îñìèñëÿ è 
ñúùåñòâóâà â ñúçíàíèåòî íà èçïúëíèòåëÿ, à íåéíîòî ðàçãðúùàíå âúâ âðåìåòî 
ïðåäñòàâëÿâà ñàìèÿ ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ. [1] 

Óïðàâëåíèåòî íà ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêè ïðîöåñ ñå îïðåäåëÿ îò  
ñâîéñòâàòà ïðèíöèïíî âàëèäíè çà âñåêè åäèí ïðîöåñ, êîÿòî âêëþ÷âà:  

 Âúòðåøíà ïðîòèâîðå÷èâîñò â ïðîöåñóàëíîòî ïðîòè÷àíå íà 
ìóçèêàòà, èçðàçÿâàùå ñå èçðàçÿâà â:  

– íåïðåêúñíàòîñò è ïðåêúñíàòîñò, äèíàìèçúì è ïåðèîäè÷åñêè 
íàñòúïâàùè ìîìåíòè íà ñòàèëèçàöèÿ. Òîâà îïðåäåëÿ è ìóçèêàëíî-
èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ êàòî ïîåòàïíî èçãðàæäàíå (ðàçãðúùàíå) íà ñëîæíà, 
éåðàðõè÷åñêè ïîñòðîåíà êîíñòðóêöèÿ íà ìóçèêàëíîòî ïðîèçâåäåíèå;      

– ïðåäíàìåðåíî è íåïðåäíàìåðåíî  íà÷àëî:  
 Óñòîé÷èâîñò è èçìåí÷èâîñò íà ïðîöåñà – ìóçèêàëíî-

èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ ñå îòíàñÿ êúì ãðóïàòà íà íåñòàáèëíè ïðîöåñè è ñå 
õàðàêòåðèçèðà ñ åäèíñòâîòî ìåæäó óñòîé÷èâîñò è èçìåí÷èâîñò. 
Ïðåêîìåðíàòà êîíñîëèäàöèÿ íà êîíñòàíòíàòà îñíîâà íà ïðîöåñà âîäè äî 
îáðàçóâàíåòî íà îñîáåí âèä óñòîé÷èâîñò – ñúõðàíÿâàíà õóäîæåñòâåíàòà 
öÿëîñòíîñò, èçðàáîòåíà (ïîñòèãíàòà) â õîäà íà ïðåäøåñòâàùà 
äåéíîñò â àêòà íà îáåêòèâèçàöèÿ íà ìóçèêàëíîòî ïðîèçâåäåíèå. 

 Âåðîÿòíîñòíîòî ïðîòè÷àíå íà ïðîöåñà – íåïðåäñêàçóåìèÿ 
õàðàêòåð íà ðåàëíîòî “ñúùåñòâóâàíå” íà óñòîé÷èâîòî è èçìåí÷èâîòî âúâ 
âñåêè èçïúëíèòåëñêè àêò ïîðàæäà âåðîÿòíîñòåí õàðàêòåð íà ïîëó÷åíèòå 
ðåçóëòàòè, êîéòî âúïðåêè, ÷å å îáóñëîâåí, íå å ïðåäîïðåäåëåí êàòî öÿëî. 
Ïðåìèíàâàíåòî îò ïîòåíöèàëíî ñúùåñòâóâàíå â àêòóàëèçàöèÿ çàìèñúëà 
(îáðàç-öåë) âèíàãè ïðåäïîëàãà íèâî íà íÿêàêâà âúçìîæíîñò, ïîäëåæàùà íà 
îñúùåñòâÿâàíå, íî íå è ãàðàíòèðàùà êàòî òàêàâà äîñòèãàíåòî íà çàìèñëåíèÿ 
õóäîæåñòâåí ðåçóëòàò.   

 Â òîçè àñïåêò äèæèðàíåòî êàòî  ðàçãðúðíàòà è ïðèäîáèëà èçðàçèòåëíè 
è êîìóíèêàòèâíè ôóíêöèè â ïðîöåñà íà äåéñòâèòåëíàòà è ïúëíîöåííà 
ðåàëèçàöèÿ íà ìóçèêàëíîòî ïðîèçâåäåíèå äèðèãåíòñêà òåõíèêà (äâèãàòåëíà 
ìîäàëíîñò, êîÿòî îáåêòèâèçèðà ìóçèêàëíèÿ ìàòåðèàë è íåãîâàòà îðãàíèçàöèÿ 
(ìåòðîðèòìèêà, òåìïî, äèíàìèêà, ìóçèêàëíà àðòèêóëàöèÿ, òåìáúð è ò.í.) å 
ñèñòåìàòà, îñèãóðÿâàùà åäíîâðåìåííîòî óïðàâëåíèå è ðúêîâîäñòâî íà âñè÷êè 
àñïåêòè íà ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ.  

Ïðè óïðàâëåíèåòî íà ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ íÿìà 
ïðåäïèñàíèÿ çà "åäèíñòâåí, íàé-äîáúð íà÷èí", ïî êîéòî äà ñå ðåàëèçèðà òî. Íî 
èìåííî óñúâúðøåíñòâàíåòî íà ïðîöåñà è ïîëó÷àâàíåòî íà î÷àêâàíèòå 
ðåçóëòàòè îò äåéíîñòòà íà èçïúëíèòåëèòå ïîðàæäà ïîòðåáíîñòòà îò 
óïðàâëåíèå è ñúãëàñóâàíå íà äåéñòâèÿòà ïî ïîñîêà íà îïðåäåëåíà öåë.   

Ìíîãîàñïåêòíîñòòà è óíèâåðñàëíîñòòà íà ïîíÿòèåòî „óïðàâëåíèå”, 
êàêòî è òúëêóâàíåòî íà ìóçèêàëíîòî èçïúëíåíèå êàòî ñúâìåñòíàòà äåéíîñò íà 
èçïúëíèòåëèòå íàëàãà èçâåæäàíåòî íà îñíîâíèòå ôàêòîðè ñïîñáñòâàùè 
óïðàâëåíèåòî íà ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ ïðÿêî ñâúðçàíè ñ 
îñíîâíèòå àñïåêòè íà íåãîâîòî ïðîâåæäàíå. Òàêèâà ôàêòîðè ñà: 

 îïðåäåëÿíå íà öåëèòå è çàäà÷èòå íà ìóçèêàëíîòî èçïúëíåíèå; 
 ïëàíèðàíå è ðàçðàáîòâàíå íà èíòåãðèðàí íàáîð îò ïîäõîäè, êîèòî äà 

îñèãóðÿò íåîáõîäèìèòå ðåçóëòàòè ñåãà è â áúäåùå;  
 ðàçãðúùàíå è õàðìîíèçèðàíå íà âñè÷êè ïðîöåñè è äåéíîñòè, êîèòî ñå 

îñúùåñòâÿâàò åäíîâðåìåííî;  
 îöåíÿâàíå è ïðåðàçãëåæäàíå íà ñëåäâàíèòå ïîäõîäè âúç îñíîâà íà 

àíàëèç íà ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè è òåêóùèòå äåéíîñòè è íà òàçè îñíîâà äà 
îïðåäåëè íîâèòå öåëè è çàäà÷è.   

  Ïðåäñòàâåíèÿò àíàëèç íà âèæäàíèÿòà îòíîñíî äèðèæèðàíåòî 
êàòî óïðàâëåíèå íà ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëñêèÿ ïðîöåñ ïîêàçâà, ÷å çà äà ñå ñå 
ðåàëèçèðà ìóçèêàëíîòî ïðîèçâåäåíèå ïî îïðåäåëåí íà÷èí ñà íåîáõîäèìè íå 
ñàìî ìóçèêàëíî-èçïúëíèòåëíñêè è äèðèãåíòñêè çíàíèÿ, óìåíèÿ è îïèò. Çà äà 
áúäå îâëàäÿí òîçè ïðîöåñ ïî ïîñîêà íà òâîð÷åñêèòå âèæäàíèÿ íà äèðèãåíòà è 
èçïúëíèòåëèòå å íåîáõîäèìî òîé äà áúäå óïðàâëÿâàí. Áåç öåëåíàñî÷åíî 
óïðàâëåíèå èçïúëíàíèåòî  íà ìóçèêàëíîòî ïðîèçâåäåíèå ñå ñëó÷âà, íî ñàìî 
÷ðåç óïðàâëåíèåòî ìó òî ñå ñëó÷âà ïî îïðåäåëåí íà÷èí è ïîñòèãà îïðåäåëåíè 
öåëè. Òîâà íàëàãà äà ñå ãîâîðè çà åäíî íîâî óïðàâëåíñêî ìèñëåíå â 
êèðåêòèâíîòî ìóçèêàëíî èçïúëíèòåëñòâî è íàëè÷èå íà óïðàâëåíñêà 
êîìïåòåíòíîñò â òàçè îáëàñò.  
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ЗАРАЖДАНЕ НА МУЗИКАЛНАТА ИНТОНАЦИЯ 
 

Милена Ив. Богданова 
 
Резюме 
Предмет на настоящата статия е историята на музикалното интониране, свързана 

с общото духовно и културно развитие на човешките общества. Само вниквайки в 
различните исторически пластове на неговото възникване и еволюция бихме могли да 
се доближим до природата му. 

Abstract 
The subject of this article is the history of the musical intonation associated with the 

general spiritual and cultural development of human society. Only by looking deep  into the 
various historical layers of its origin and evolution we could be closer to his nature. 

 
Задълбочаването в основните проблеми на музикалния слух, респективно в 

проблемите на музикално-слуховото обучение поражда естествен интерес към генезиса 
и еволюцията на музикалното интониране, свързано със способността на човека да 
възприема и възпроизвежда художествено света.  

Етимологично терминът „Интонация” (фр. Intonation; ит. Intonazione) произлиза 
от латинската дума intono, която буквално означава „произнасям силно“. В 
езикознанието понятието интонация се съотнася към фразата, към мелодико-
ритмичното построяване на речта. В музиката, употребено в широк смисъл понятието 
означава изявяване на чувства, мисли, създаване на музикален образ. В тесен смисъл 
под интонация се разбира мелодично последование, което има изразно значение. В 
процеса на музикално-слуховото възпитание с термина интонация  - чиста, фалшива 
или точна, неточна и др. се определя точността на музикалното възпроизвеждане в 
тоново-височинен и метроритмичен аспекти. Така формулирани последните две 
определения представят две различни, но взаимосвързани страни на интонацията. За да 
се изпълнява музикалната интонация, т. е. за да се интонира изразително е необходимо 
да се интонира точно и прецизно. За същото споменава и Мазел, в своята книга, 
посветена на учението за мелодията – „ … в най-голяма степен определящи образно-
изразния характер на мелодията, и особено нейният строеж и логическо развитие, са 
естествено онези нейни страни, при които музикалната интонация е най-строго 
организирана, точно фиксирана и богато диференцирана. Това са височинните и 
временни (ритмични) съотношения.“ [3, с. 36] 

Музикалното интониране „прераснало” впоследствие частично и в солфежиране 
има базисно значение за процесите, свързани с възпитанието и развитието на 
музикалния слух. Още в началото на миналия век немският психолог Волфган Кьолер 
изказва предположението, че психическия процес на музикално възприятие е пряко 
обвързан с вокалната моторика, с движенията на гласовия апарат. Впоследствие тази 
негова хипотеза получава потвърждение в изследвания и експерименти на редица 
психолози. [1, с. 7] 
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Предмет на настоящата статия е историята на музикалното интониране, свързана 
с общото духовно и културно развитие на човешките общества. Само вниквайки в 
различните исторически пластове на неговото възникване и еволюция бихме могли да 
се доближим до природата му. 

Първоначално, човекът е издавал звуци от физиологичен подтик. В този най-
начален стадий от развитието си  човекът не бил способен нито да говори, нито да пее. 
Постепенно, с течение на времето, тези звуци придобиват изразителен и елементарно 
семантичен характер. Именно в тези звуци се крият корените на обособилите се по-
късно говорни и специфично музикални интонации. В процеса на еволюцията, на 
основата на достигнатото психофизическо, съзнателно равнище на човека се 
констатира тясна връзка и преплитане между словесни и музикални интонации. За 
произхода на езика, мисълта и съзнанието има редица трудове, чиито научно 
обосновани хипотези са ценни, тъй като имат пряко отношение и към произхода на 
музикалните интонации. В своята книга „Основните проблеми на езика и мисълта“ 
Погос Сотникян разглежда звукопроизвеждането в най-ниския стадии от развитието на 
човека (звукопроизвеждането, като чисто физиологичен акт) като материална основа на 
интонационното звукоизявяване (звукоизявяването не само като израз на 
физиологическо – емоционално състояние, а като израз на някаква психическа реакция 
– преживяване ), което се явява в по-късен стадии от развитието на човека. [5] 

Тълкуването на словесната и музикална практика на първобитните народи 
изяснява, че говорната интонация в голяма степен определя значението на думата. В 
най-стария запазил се до наши дни говорим език на света – китайският,  интонацията в 
рамките на една дума, дори в рамките на една сричка е най-важната и е определящ 
фактор за смисъла на тази дума. 

Казаното пояснява, че още в зората на човешката цивилизация интонацията на 
човешкия говор е нещо изключително важно, както и самото говорене.  

В проучванията си за музиката на най-ранните жители на Южна Африка – 
бушмени, хотентоти, банту, английският музикален етнолог Перцифал Кирби пише „ ... 
в банту и хотентотския език определят тоновите височини, върху които се изговаря 
сричката на думата, като следват значението на думата, и този факт за дълго е влияел 
върху природата на вокалните мелодии на банту. Всъщност може да се установи, че 
мелодиите на най-старите церемониални изпълнения, които по правило са били 
изпълнявани групово в унисон от голяма група певци, са формирани чрез говорните 
тонове (интонации – бел. моя) на сричките на думите, а тези обратно – били украсявани 
от мелодиите.” [6] Следователно словесната и музикалната интонации са в 
неразривна връзка, взаимодействие, което се пояснява по-долу.  

Фокус върху такъв тезис може да се установи в религията, която неизменно 
присъства в цялата човешка история. Сравнявайки различните религиозни традиции 
става очевидно присъствието на разнообразни ритуали във всяка една от  тях. За 
всички, обаче, еднакво важи максимата, че за да се осигури и гарантира ефективността 
на ритуала, той трябва да се провежда при строги правила и съблюдаване на 
традицията. Всеки ритуал е имал божествен образец, архетип. „Така направиха 
боговете, така правят и хората” – така гласи индийска пословица, която обобщава 
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цялата теория на извършването на различните ритуали, както у „примитивните” 
народи, така и в развитите култури.  

Паралелът между религиите разкрива общо сходство между тях, че                      
съкровената истина на всяка религия е описана в нейните свещени текстове и, че 
всички религии се отнасят с безгранична почит към своите свещени текстове. Тези 
текстове имат огромно историческо значение, защото въздействат на умовете, сърцата 
и действията на милиони хора в миналото и днес1. Подобно на педантичните правила 
при провеждането на религиозните ритуали, при произнасянето на свещените текстове 
се следват строги канони – „специално изговаряне”, от което се заражда именно 
вокалната интонация. 

Вокализирането, пеенето на текста било винаги от изключително значение. До 
ден днешен еднаквото повторение, по възможност буквално, на различните части от 
светите писания се счита за извънредно важно. Правилното изпяване на фрази като  
„Нам-мьо-хо-ренге-кьо”2 [4], „Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, 
Харе...”3 [2], „Аллах-у-акбар”4 определя и гарантира силата и правдивостта на 
молитвата. Почти веднага след появата си през VII век в исляма възниква важната 
традиция на вокализиране на сурите на корана. В далечния Изток възникват не по-
малко древните традиции на пеене на свещените текстове в хиндуизма и будизма: 
пеенето на упанишадите5, мантрите – с една дума, произнасянето или интонирането на 
текст по строго определен начин. Една от най-древните мантри на ведите, считана за 
една от най-силните и най-висши мантри изобщо, се нарича Гаятри (Gayatri), което 
произлиза от корена „гай” – „говоря напевно”. Тя се рецитира по три пъти на ден и е 
прието, че ако се изпълнява правилно изчиства грешните постъпки. Във ведическата 
традиция и култура Гаятри мантра е обявена за звуково превъплъщение на 
божествената форма. 

Древните евреи развиват схващането, че цялата вселена е била създадена и се 
гради на основите на Кабалата – т. е. на гласните и съгласните, на музиката, на думите 
на еврейския език. В традицията на ранното християнство се развиват няколко 
различни школи за песенно произнасяне на свещените текстове – византийска, ранно 
католическа, коптска, халдейска, амхарска. Грегорианските песнопения възникват като 
заемки от еврейските религиозни песни, полагащи основите на западноевропейската 
музика по-късно. В ранното средновековие текстът на Библията придобива една цяла, 

                                                 
1 Бел. моя: Такива са Джамапада и Лотосовата сутра в Будизма; Новият завет в Християнството; Корана в 
Исляма; Ведите и Бхагаватгита в Индуизма; Тората в Юдаизма; Ади – Грантх в Сикхизма и др. 
2 Бел. моя: Тази мантра е известна като Даймоку, тя е най-важната и най-употребяваната измежду 
привържениците на Ничирен будизма. Произнася се многократно, при всяка молитва, всеки ден. В 
превод от санскритски, мантрата гласи: „ Посвещение към мистичния закон на причина и следствие, 
който съществува чрез всички звуци и вибрации на вселената.” Наистина, една твърде „ музикална” 
религия! 
3 Бел. моя: Тази мантра е централна във Вайшнава индуизма, произхожда от упанишада и съществува от 
поне 15-ти век. 
4 Бел. моя: Тази фраза означава Алах е по-велик и се произнася многократно в началото и в края на всеки 
намаз (задължителна, церемониална молитва) и дуа (обикновена молитва). Всяко изговаряне на фразата е 
свързано със строги изисквания към положението на тялото и ръцете на молещия се. Мюсюлманите и до 
днес са задължени да се молят по пет пъти на ден. (www.islamforbulgaria.com). 
5 Бел. моя: Индуистки писания (създадени около 600 г. пр. н. е. – 200 г. пр. н. е.), които поставят началото 
на индуистката религия и философия. (http://religiology.org). 
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сложна система на вокализиране. Тук не става дума за произнасянето на думите и 
сричките, то се базира на принципа на точките, а за това на думите и фразите, на така 
наречените кантилационни акценти. Тези акценти – специални знаци поставени под 
думите, оформят, очертават интонацията на всяка дума, интонацията на всяка фраза и 
дори цялостната интонация на изречението. 

Един от най-старите изобретени прийоми за записване на вокално-интонационна 
инструкция е кантилационната система от символи, които се поставят над буквите на 
Стария Завет. Тези символи са развити от мазоретската школа, съществувала в град 
Тиверия1 между седми и десети век от новата ера. Те инструктират четеца как да 
интонира цялата дума или фраза, понякога цял пасаж, тоест те нямат нищо общо със 
системата от символи, които указват гласните и ударенията. Затова  те  биха  могли  да  
се   нарекат музикални  знаци, въпреки, че не указват точно определен тон. 2 (фиг. 1)  

 
(фиг. 1.) 

 
Подобна система съществува и за четене на Корана, чиито произход се приписва 

директно на пророк Мохамед. 
Факт, отново потвърждаващ тясната взаимовръзка между говорната и 

музикалната интонации е възникването, в логичния път на историческото развитие, на 
разнообразни начини за запаметяване на текст, чрез прибавяне на мелодия към него, 
което впоследствие налага създаването на способи за запаметяване на самата мелодия. 
Проповядващите религиозни текстове се оказват и учители по пеене. Независимо дали 
се касае за хазанът, мюезинат, католическия или лутерански кантор, те всички са 
възпитавали звуковата и интонационна страна като част от човешката комуникация. 
Или, с други думи, още тогава е станало ясно, че „простата песничка” често се оказва 
лостът, с който може да се обърне земята – „Дай ми опорна точка и лост и аз ще обърна 
земята” – Галилей. 

Всичко казано онагледява и пояснява „пътя” на зараждане на музикалната 
интонация. От изложеното дотук следва да се обобщи, че: 

 - първоначално звукопроизвеждането е физиологическа реакция, която не носи 
изразителен характер и едва след дълга еволюция прераства в звукоизявяване, което 
може да се окачестви като  първа фаза в развитието на способността на човека да 
интонира; 

                                                 
1 Бел. моя: Това е мястото на последното заседание на юдейския съд преди падането на Израел под 
римска власт. 
2 Бел. моя: Пример на кантилационни акценти написани под и над текст на стария завет (фразата 
поместена тук гласи: : „И каза Господ – нека водите се отдръпнат...“). Буквите на текста са с черен цвят, 
чете се отдясно наляво.  Гласните липсват – в еврейския език те не се изписват. Вместо тях се използват 
червени знаци, които означават гласната непосредствено вляво на всяка буква (или липсата на такава). 
Знаците над или под дадена буква са сини и са символи за кантилационните акценти, които указват 
мелодията, интонацията на изговор на всяка дума поотделно и на цялата фраза заедно.  
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 - говорната и музикалната интонации са свързани и имат общ генезис. Те са 
сходни, но в много отношения постепенно в еволюцията на съзнанието и на психичния 
живот, постепенно се диференцират като две сфери на интонационно звукоизявяване – 
говорна и музикална; 

 - музикалната интонация възниква от говорната, подсилва смислово 
емоционално-интелектуалното съдържание на последната, внася ново художествено и 
познавателно значение; 

 - музикалната интонация се реализира най-вече чрез песенно произнасяне на 
свещени текстове; 

 - строгите изисквания към начина и към еднаквото, по възможност всеки път 
буквално произнасяне на свещените текстове, води до необходимостта за запаметяване 
на мелодиите; 

 - неизбежната нужда от намиране на начини за ефективно и дълготрайно 
запомняне на мелодии става повод за осъществяването на много опити за създаване на 
музикална писменост. 
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Заглавие: „Зараждане на музикалната интонация“ 
Анотация: Погледът назад е винаги ползотворен, защото само вниквайки в различните 
исторически пластове на възникването и еволюцията на дадено явление ние бихме 
могли да се доближим до неговата природа. Представеното съдържание насочва 
вниманието към процеса на  формиране на музикалното интониране, свързано със 
способността на човека да възприема и възпроизвежда художествено света. 
Изложението проследява историята на музикалното интониране „прераснало” 
впоследствие частично и в солфежиране, история, свързана с общото духовно и 
културно развитие на човешките общества. 
  
Title: „ The birth of musical intonation ” 
Summary: Hindsight is always beneficial, because only by looking into the different historic 
layers of the emerging and evolution of a certain occurrence can we fully understand its 
nature. This paper draws the attention to the process of the forming of musical intonating – a 
skill related to one’s ability to perceive and recreate the world in the form of art. This work 
goes through the development of the musical intonating which proceeds to partly grow into 
solfeggio – a story related to the general spiritual and cultural development of the human race. 
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ÀÍÀËÈÇ ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÈÒÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ Â 
ÏÀÐÒÈÒÓÐÀÒÀ È ÎÒÐÀÆÅÍÈÅÒÎ ÈÌ Â ÄÈÐÈÃÅÍÒÑÊÀÒÀ 

ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈß 

Äèàí Áîðèñëàâîâ ×îáàíîâ 

Ðåçþìå 

Íàñòîÿùèÿ òðóä èìà çà öåë äà ðàçãëåäà çàäúëáî÷åíî èíäèâèäóàëíàòà 
ðàáîòà íà äèðèãåíòà íàä ïàðòèòóðàòà. Òîé å ïëîä íà äúëãîãîäèøíè èçñëåäâàíèÿ â 
óñëîâèÿòà íà àêòèâíà äèðèãåíòñêà ïðàêòèêà è ñå íàäÿâàì äà áúäå ïðèíîñ çà 
àêàäåìè÷íîòî äèðèãåíòñêî îáðàçîâàíèå.  

Àíàëèòè÷íèòå ìåòîäè, êîèòî ùå áúäàò ðàçãëåäàíè èìàò èçêëþ÷èòåëíî 
ïðàêòè÷íà íàñî÷åíîñò, êàòî ñëóæàò çà îáåêòèâíî ðàçáèðàíå íà àâòîðîâàòà 
êîìïîçèöèîííà èäåÿ ÷ðåç ñòðóêòóðåí ìèêðîàíàëèç è âçåìàíåòî íà ïðàâèëíè 
òåõíîëîãè÷íè ðåøåíèÿ, êàòî íàïðèìåð òåìïa è ìàíóàëíè ïîõâàòè.  Öåëòà å 
óñïåøíîòî ðåàëèçèðàíå íà äàäåíà òâîðáà â ðåïåòèöèîííè è êîíöåðòíè óñëîâèÿ. 

Îñíîâíèòå îáåêòè íà íàó÷íîòî èçëåäâàíå ñà ïîíÿòèÿòà ñòðóêòóðà, 
ïðåõîä, ïðîïîðöèÿ, ïåðèîäè÷íî äèðèæèðàíå. 

Abstract 

This  essay aims to examine in-depth the individual work of the conductor 
with the score. It is the fruit of many years of research during the active practicing of 
conducting. I hope it could serve well and contribute to the academic education of 
future conductors. 

 
The analytical methods which will be reviewed have an exclusively practical 

focus, thus serving as an objective understanding of the composer’s idea by doing a 
structural microanalysis, as well as making the correct technical decisions, such as 
tempos and manual technique. The goal is the successful performance of a work in 
rehearsal and concert atmosphere. 

 
The main objects of this research are the concept of Structure, Transition, 

Proportion, Periodical Conducting. 
 

Ïðåäìåò íà ìîåòî èçñëåäâàíå å ïðàêòè÷åñêàòà ñòðàíà íà äèðèãåíòñêàòà 
èíòåðïðåòàöèÿ è ïîäõîäúò íà äèðèãåíòà (èíòåðïåðåòàòîð) êúì ìóçèêàëíàòà 
òâîðáà. 

Äúëãîãîäèøíàòà ìè äèðèãåíòñêà ïðàêòèêà, è ñúîòâåòíî,ìíîæåñòâîòî 
ìóçèêàëíè ïðîèçâåäåíèÿ (ïàðòèòóðè), ïî êîèòî ñúì ðàáîòèë, ïîñòåïåííî äîâåäå 
äî ìîäåë íà àíàëèòè÷åí ïîäõîä, êîéòî áèõ æåëàë äà ïðåäñòâÿ è îáÿñíÿ. 

Îò ñúùåòâåíî çíà÷åíèå çà èíòåðïðåòàòîðà å ïðàâèëíîòî ðàçáèðàíå íà 
àâòîðîâàòà ìóçèêàëíà èäåÿ, ïðàâèëíîòî ïðî÷èòàíå íà çàêîäèðàíàòà â íîòíè 
çíàöè êîìïîçèöèîííà ìèñúë. Íå å íîâî îòðêðèòèå, ÷å ìóçèêàëíîòî ïèñìî (èìàì 
ïðåäâèä êîíâåíöèîíàëíèÿ íîòîïèñ, èçïîëçâàí â ìóçèêàëíàòà ïðàêòèêà îò êðàÿ íà 
17 âåê äî íàøè äíè, êàòî çà ìîìåíòà ðàçãðàíè÷àâàì “ñúâðåìåííèÿ” íîòîïèñ, 
ñâúðçàí ñ ìóçèêàëíè ïðàêòèêè îò âòîðàòà ïîëîâèíà íà ÕÕ âåê, ñâúðçàíè ñ 
àëåàòîðíè êîìïîçèöèîííè ïîõâàòè) å äîñòà îãðàíè÷åíî. Ñåäåìòå íîòíè åäèíèöè 
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ñ òåõíèòå èíòîíàöèîííè è ðèòìè÷íè ðàçíîâèäíîñòè, òàêòîâèòå ÷åðòè, 
ìåòðè÷íèòå îçíà÷åíèÿ, äèíàìè÷íèòå è àðòèêóëàòèâíèòå çíàöè – òîâà ñà òâúðäå 
îãðàíè÷åíèòå ãðàäèâíèòå ïîñîáèÿ íà àðõèòåêòà, íàðå÷åí êîìïîçèòîð. Íå 
ñëó÷àéíî ïðàâÿ òîçè ïàðàëåë, òúé êàòî åäíà îò öåëèòå íà ìîåòî èçñëåäâàíå å 
“àðõèòåêòóðàòà” íà ìóçèêàëíî ïðîèçâåäåíèå, îïèò çà “òðèèçìåðíî” ðàçãðúùàíå 
íà èíà÷å ñúâñåì äâóèçìåðíîòî åñòåñòâî íà ìóçèêàëíèÿ íîòîïèñ. Íà òîâà ìÿñòî 
ñå ñåùàì çà åäíà ìèñúë íà îñíîâàòåëÿ íà âèåíñêàòà äèðèãåíòñêà øêîëà – Õàíñ 
Ñâàðîâñêè: “...òðÿáâà âèíàãè äà ñå îïèòâàìå äà ïðî÷åòåì (íå)íàïèñàíîòî ìåæó 
ðåäîâåòå íà ïàðòèòóðàòà. Òàì ñà íàé-ãîëåìèòå îòêðîâåíèÿ íà êîìïîçèòîðà...”*. 

Êàêòî âå÷å ñïîìåíàõ, çà ìåí, êàòî äèðèãåíò å îò èçêëþ÷èòåëíà âàæíîñò äà 
ðàçáåðà ïðàâèëíî àâòîðîâàòà èäåÿ, çà äà ñúì ñèãóðåí, ÷å èíòåðïðåòàöèÿòà ìè íå 
å â ïðîâîðå÷èå ñ êîìïîçèòîðà, èëè ñ äðóãè äóìè, ÷å íå âúðâÿ ïî ïîãðåøåí 
ïúò.Òóê âúçíèêâà ëîãè÷íî âúïðîñúò çà ïðåäìåòà „ìóçèêàëåí àíàëèç“. Ðàçáèðà ñå, 
èçñëåäâàíèÿòà ìè ùå áúäàò áàçèðàíè âúðõó íåãî è íå ñìÿòàì äà îòðè÷aì èëè 
îòêðèâàì íîâè ôîðìè. Öåëòà ìè å äà ñâúðæà ïðàêòè÷åñêè àíàëèç, âîäåù äî 
îáåêòèâíî ðàçáèðàíå íà ìóçèêàëíàòà ìèñúë ñ èíòåðïðåòàöèÿ íà ìóçèêàëíà 
òâîðáà. 

 
Ãîâîðåéêè çà àíàëèç, íå ìîæå äà íå çàñåãíåì è âúïðîñà çà ôîðìàòà íà 

ìèêðî è ìàêðî íèâî. Îñíîâíîòî ôîðìîîáðàçóâàùî ñðåäñòâî íà ìóçèêàòà âúîáùå 
è â ÷àñòíîñò íà ìóçèêàëíîòî íàñëåäñòâî îò èñòîðè÷åñêèÿ ïåðèîä, êîéòî âå÷å 
ñïîìåíàõ å ïîâòàðÿåìîñòòà. Â ìàêðîàíàëèòè÷íèòå ïîíÿòèÿ òÿ ñå èçðàçÿâà 
÷ðåç ðåïðèçà â ñîíàòíîòî àëåãðî, êàòî ðåôðåí â ðîíäî-ôîðìàòà, êàòî áóêâàëíî 
èëè îðíàìåíòèðàíî ïîâòîðåíèå â ñòàðèííàòà òðèäåëíà ôîðìà àðèÿ “da capo”, 
âàðèàöèÿ, ïàñàêàëèÿ, êàíîí è ò.í. Åñòåñòâåíî òàçè ïîâòîðÿåìîñò ñúùåñòâóâà è â 
ìèêðîôîðìàëíè è ìóçèêàëíè ñòðóêòóðè, êàòî ìîòèâ, òåìà, ôðàçà, òàêò. Èìåííî 
òÿ (ïîâòàðÿåìîñòòà) å âàæåí îðèåíòèð â ïðàâèëíîòî ïîäðåæäàíå íà ìàëêèòå 
ãðàäèâíè åëåìåíòè è èçÿñíÿâàíåòî íà òÿõíàòà âçàèìîâðúçêà è ñúîòíîøåíèå. 
 
Ïðèìåð 
Ìîöàðò, “Ñâàòáàòà íà Ôèãàðî”, óâåðòþðà îò òàêò 1 äî òàêò 7. 
 

Òåìàòà ïðåäñòàâëÿâà  ñåäåìòàêòîâ óíèñîí. Ñïîìåíàâàì óíèñîíà, çàùîòî â 
ìíîãî ñëó÷àè àêîìïàíèðàùèòå ãëàñîâå èëè áàñîâàòà ëèíèÿ äàâàò íåäâóñìèñëåí 
àâòîðîâ êîìåíòàð íà ìåëîäè÷íàòà ëèíèÿ. Òàêèâà ïðèìåðè ùå áúäàò ðàçãëåäàíè 
ïî-íàòàòúê. È âåäíàãà âúçíèêâà âúïðîñúò, çàùî ñåäåì? È òî â åñòåòèêàòà íà 
êëàñèöèçìà, õàðàêòåðèçèðàù ñå ñ áàëàíñ, ðàâíîâåñèå è ñèìåòðèÿ! Ïðàâåéêè 
íîìåðîëîãè÷åí ïàðàëåë ñ èíòåðâàë íàïðèìåð, ïîëó÷àâàìå ñåïòèìà - àáñîëþòåí 
äèñîíîàñ. À â ñúùîòî âðåìå ó ñëóøàòåëÿò íå îñòàâà íàðóøåíî ÷óâñâîòî çà 
ñèìåòðèÿ è ðàâíîâåñèå, ñÿêàø òàêòîâåòå ñà îñåì. Íî áðîèì îòíîâî è òå ñè 
îñòàâàò ñåäåì... 

Íåêà ïîãëåäíåì äåòàéëíî êàêâî ñå ñëó÷âà â òåçè ñåäåì òàêòà. Ìóçèêàëíèÿò 
ìàòåðèàë, èçëîæåí â òàêò 1 (òîíèêà), áèâà ïîâòîðåí â òàêò 3 (äîìèíàíòà). Òîâà å 
ÄÍÊ-òî íà òåìàòà. Çàäàäåíà åäèíèöà è íåéíîòî, â ñëó÷àÿ, âèäîèçìåíåíî 
ïîâòîðåíèå. Òàêò 2 å ïîä÷èíåí è ñâúðçâàù òàêò 1 è òàêò 3. Âïå÷àòëåíèå ïðàâè 
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ïîâòîðÿåìîñòòà, çàëîæåíà â ñàìèÿ âòîðè òàêò. Îò åäíà ñòðàíà òîé å èçãðàäåí îò 
äâå ìåëîäè÷íè ñåêâåíöèè, à îò äðóãà ïúðâèòå äâå íîòè ïîâòàðÿò ñúùèòå äâå îò 
òàêò 1. Íî òîâà íå å îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå çà àíàëèòè÷íèÿ ìàùàá, êîéòî 
ðàçãëåæäàìå â ìîìåíòà, ïî-ñêîðî ñàìî ïîòâúðæäàâà òåçàòà çà îñíîâíèÿ 
ôîðìîîáðàçóâàù ôàêòîð, à èìåííî ïîâòàðÿåìîñòòà. Äî òóê èçÿñíèõìå ðîëÿòà íà 
ïúðâèòå òðè òàêòà. Óñëîâíî çàìåñòâàì îñíîâíèòå òàêò 1 è òàêò 3 ñ åäèíèöà , à 
òàêò 2 ñ äâîéêà, êàòî èíäèêàöèÿ çà íîñèòåëè íà èäåíòè÷íà èíôîðìàöèÿ. Îñòàâàò 
òàêò 4 – 7. Î÷åâèäíî òàêò 4 çàïî÷âà äà ïîâòàðÿ òàêò 2 íî “çàâèâà” ñ èäåÿ çà 
îãëåäàëíîñò â äðóãà ïîñîêà è ñÿêàø “çàáðàâÿ” äà ñïðå, ïîâòàðÿ ñå â õàðìîíè÷íà 
ñóáäîìèíàíòîâà (íà âòîðà ñòåïåí) ñåêâåíöèÿ â òàêò 5. Èäåÿòà çà ïîâòîðåíèå, íî 
âèäîèçìåíåíî ñå íàáëþäàâà è â òàêò 6, êúäåòî äîñòèãíàòàòà äîìèíàíòà 
êàäåíöèîííî è ëîãè÷íî ñå ðàçðåøàâà â ïîñëåäíèÿ òàêò 7 (òîíèêà). 

Îòêðèâàìå åäíà ÷åòèðèòàêòîâà ñòðóêòóðà îò òàêò 4 äî òàêò 7, êîÿòî 
ïðåäñòàâëÿâà åäíî “îïèñàòåëíî” ðàçøèðåíèå íà òàêò 4.  
 

Àêî íàïðàâèì óðàâíåíèå íà ñåäåìòå òàêòà, òî áè èçãëåæäàëî òàêà: 
 
  Â òàêòîâå: ò.1 + ò.2   = ò.3 + (ò.4 = ò.4, ò.5, ò.6, ò.7) 
  Â öèôðè: (1,2) (1,2) 
    (1,2,3,4) 

 
 

Ñ÷èòàì, ÷å ïðåöèçíîòî èçÿñíÿâàíå íà ñòðóêòóðíàòà ïðèíàäëåæíîñò íà 
âñåêè ãðàäèâåí åëåìåíò îò ìóçèêàëíàòà ôàêòóðà êàòî òàêò, ìîòèâ èëè íÿêîëêî 
ãðóïèðàíè òàêòà, å îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå çà ïðàâèëíèÿ ïðî÷èò è îò òàì èíòåð- 
ïðåòèðàíå íà âñÿêà ìóçèêàëíà òâîðáà. Â ñëó÷àÿ ÷åòâúðèÿ, êîéòî ïî ñèìåòðè÷íà 
ëîãèêà å ïîñëåäåí å ïúðâè çà ñëåäâàùîòî ÷åòèðèòàêòèå. Ïîëó÷àâà ñå çàñòúïâàíå 
íà ñòðóêòóðè, îïèñàíè ñõåìàòè÷íî â ïðèìåðà ïî-ãîðå. Ìóçèêàëíàòà ëèòåðàòóðà 
èçîáèëñòâà îò òàêèâà “çàñòúïâàíèÿ” è ïîäîáíè ñèòóàöèè ÷åñòî ñúçäàâàò 
çàòðóäíåíèÿ â ïðàâèëíîòî ðàçáèðàíå íà ëîãèêàòà íà ìóçèêàëíèÿ ïîòîê, íà 
ìèêðîôîðìàòà, à îò òàì è â îòêðèâàíåòî íà ëîãè÷íàòà àãîãèêà, ôðàçèðàíå è ò.í. 

Äðóã ñúùåñòâåí ìîìåíò íà èçñëåäâàíåòî å òàêà íàðå÷åíèÿò ïðåõîä â 
ìóçèêàëíàòà ôîðìà. Óíèâåðñàëíî ïîíÿòèå, îçíà÷àâàùî ïúò êúì ïðîìÿíà – 
çàâîÿò ìåæäó äâå îòñå÷êè â ìîòîñïîðòà, ïðåõîäúò îò åäèí îáùåñòâåí 
èêîíîìè÷åñêè è  ïîëèòè÷åñêè ìîäåë êúì äðóã èëè ñå÷åíèåòî íà äâà áëîêà â 
àðõèòåêòóðàòà. Ïðåõîäúò å äèíàìè÷íî ïîíÿòèå è ñå õàðàêòåðèçèðà ñ 
ïðåíàñî÷âàíå, òðàíñôîðìèðàíå íà äåéñòâàùèòå ïðîöåñè. Êàêòî çíàåì è â 
ìóçèêàëíàòà ïðàêòèêà, ïðåõîäèòå îò åäèí êúì äðóã ìóçèêàëåí äÿë ÷åñòî ñà 
ñâúðçàíè ñ òåìïîâè, ìåòðîðèòìè÷íè è ìíîæåñòâî äðóãè îáñòîÿòåëñòâà.  
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Â ñëó÷àÿ ðàçãëåæäàì ïîíÿòèåòî ïðåõîä íå ñàìî êàòî ÷àñò îò ôîðìàòà, êàòî 
íàïðèìåð ìóçèêàëíîòî ñúäúðæàíèå ìåæäó ïúðâà è âòîðà òåìà â ñîíàòíîòî 
àëåãðî èëè ìåæäó ïúðâà è âòîðà åêñïîçèöèÿ (proposta – risposta) â 
ïîëèôîíè÷íèòå ñòàðèííè ôîðìè, à âñÿêà òåìïîâà, ìåòðè÷íà è ñòðóêòóðíà 
ïðîìÿíà â ïðîöåñóàëíîòî ðàçâèòèå íà äàäåíà òâîðáà. Îñîáåíî â îïåðíîòî è 
ñèìôîíè÷íîòî èçêóñòâî, ïîðàäè ãîëÿìîòî ÷èñëî íà çàåäíî ìóçèöèðàùè 
èíñòðóìåíòàëèñòè è ïåâöè, òîâà ñà ìîìåíòèòå, â êîèòî äèðèãåíòúò òðÿáâà äà 
ðúêîâîäè èçêëþ÷èòåëíî óìåëî òåçè ïðåõîäíè ïðîöåñè, çà äà ñå èçáåãíå 
íåóâåðåíîñò èëè ìîìåíò íà “áåçòåãëîâíîñò” è òúðñåíå íà íîâè òåìïîâè è 
ìåòðè÷íè ïàðàìåòðè îò àíñàìáúëà. ×åñòî ñå íàáëþäàâà è ëèïñàòà íà ïðåõîä êàòî 
ìóçèêàëíà ñóáñòàíöèÿ, ïëàâíî ñâúðçâàùà äâà êîíòðàñòíè ìóçèêàëíè äÿëà, 
íàïðèìåð. Â òàêèâà ñëó÷àè íà “ìóçèêàëåí ñêîê” èëè âíåçàïíà, íåïîäãîòâåíà 
ïðîìÿíà íà ìóçèêàëíàòà ôàêòóðà  âàæíà çàäà÷à çà èíòåðïðåòàòîðà å òúðñåíåòî íà 
ïðîïîðöèîíàëíî ñúîòíîøåíèå ìåæäó äâàòà äÿëà, îáùè òåìïîâè èëè 
ìåòðîðèòìè÷åí åëåìåíòè, ëîãè÷åñêà âðúçêà. 

Íàìèðàíåòî íà ïðîïîðöèÿ âèíàãè ãàðàíòèðà ïëàâíîòî ïðîòè÷àíå íà 
ïðåõîä ìåæäó äâà ìóçèêàëíè äÿëà. Ìóçèêàòà íà Êúñíèÿ ðåíåñàíñ å ÿðúê ïðèìåð 
çà ïðîïîðöèîíàëíîñò.  **Ïîíÿòèÿòà Proportia dupla, (1:2),proportia tripla (1:3), 
proportia sescquialtera (2:3) ñâèäåòåëñòâàò çà ñòðîéíà ìàòåìàòè÷åñêà áèíàðíî-
òðèíåðíà çàâèñèìîñò íà äÿëîâåòå â åäíî ïðîèçâåäåíèå è ãàðàíòèðàò çà 
áåçïðîáëåìíîòî “ïðåõîæäàíå” îò åäèí êúì äðóã, ïîä îáùèÿ çíàìåíàòåë íà 
tempo ordinario. Ïðèìåðè çà ïðîïîðöèîíàëíî ñúîòíîøåíèå èìà ïî÷òè âúâ âñÿêî 
ìóçèêàëíî ïðîèçâåäåíèå.  

Òóê å ìîìåíòúò äà ñå îòáåëåæè, ÷å ïðîïîðöèàëíîñòòà íå âèíàãè å ëåñíî 
çàáåëåæèìà îò ïðúâ ïðî÷èò íà äàäåíà òâîðáà â ïî-ñëåäâàùè åòàïè îò ðàçâèòèåòî 
íà ìóçèêàëíàòà ïðàêòèêà. ×åñòî ñå èçèñêâà çàäúëáî÷åíî è èçñëåäîâàòåëñêî 
òúðñåíå. Ðàçáèðà ñå, ñ òîâà íå èçêàçâàì òâúðäåíèå, ÷å âèíàãè íà âñÿêà öåíà èìà 
òàêàâà. Íî â çàäúëáî÷åíîòî òúðñåíå íà îðãàíè÷íî è åäèííî ïðîòè÷àíå íà 
ìóçèêàëíàòà ôîðìà, ÷åñòî ñå îòêðèâàò çàâèñèìîñòè, êîèòî ïðè åäèí ïî-
ïîâúðõíîñòåí ïðî÷èò îñòàâàò íåçàáåëÿçàíè. 

 
Êàòî õàðàêòåðåí ïðèìåð ìîãà äà ïîñî÷à ïðåõîäà ò. 185 (7/8) - ò. 186 (11/16) 

â ïðîèçâåäåíèåòî íà Ìèë÷î Âàñèëåâ “Èãðà â ðèòìè”: 

 Óäúëæåíèÿò òðåòè äÿë íà 7/
8 ñ ðèòìè÷íà ôèãóðà “êâàðòîëà” ñå 

ñúïîñòàâÿ â ïðïîðöèÿ 1:1 ñ ïúðâèÿ äÿë íà 11/16 êàòî ♬♬ (êâàðòîëà â 

óäúëæåí äÿë îò òðè îñìèíè) = ♬ ♬  (ðåãóëÿðåí äÿë îò ÷åòèðè 
øåñòíàéñåòèíè). Ïîëó÷àâà ñå ñëîæíî ìåòðî-ðèòìè÷íî âçàèìî- 
îòíîøåíèå ìåæäó òåçè äâà òàêòà, íî â ñúùîòî âðåìå òðåòîòî âðåìå 
íà òàêò 185 è ïúðâîòî âðåìå íà òàêò 186 ñà â åäíî è ñúùî òåìïî, 
êàòî ñêîðîñò íà äâèæåíèå íà äèðèãåíòñêèÿ æåñò, ìàêàð è òåìïîòî 
êàòî ìåòðîíîìíà åäèíèöà äà ñå ïðîìåíÿ çíà÷èòåëíî. Áåç 
îòêðèâàíåòî íà òàçè ïðîïîðöèÿ ìåòðî-ðèòìè÷íèÿ è òåìïîâè 
ñêîê (â ñëó÷àÿ ëèïñâà ïðåõîä â ñìèñúëà íà ïðîöåñ), áèõà áèëè 
ðèñêîâè è àáñòðàêòíè â ìóçèêàëíî-ïðîöåñóàëíî îòíîøåíèå. 
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Ïîäîáíà ñòðóêòóðíà è ïðîïîðöèîíàëíà ïðîáëåìàòèêà ñðåùàìå è âúâ 
“Õîôìàíîâè ðàçêàçè” íà Æàê Îôåíáàõ - ñåðèîçíî ïðåäèçâèêàòåëñòâî çà âñåêè 
äèðèãåíò çàðàäè íÿêîëêî ñúùåñòâåíè ïðè÷èíè. Ïúðâàòà å ôàêòúò, ÷å ïîâå÷å îò 
50% îò îïåðàòà å ñ ðå÷èòàòèâåí õàðàêòåð. Âòîðàòà, êîÿòî êàñàå äèðèãåíòè êàòî 
ìåí, å ÷å å íà ôðåíñêè åçèê, êîéòî çà æàëîñò àç íå âëàäåÿ è òîâà ïðàâè çàäà÷àòà 
çà “ñëåäåíå” íà ïåâöèòå, îñîáåíî â óñëîâèÿ íà æèâ ñïåêòàêúë, êúäåòî 
èçíåíàäèòå îò òÿõíà ñòðàíà çà÷åñòÿâàò, èñòèíñêî èçïèòàíèå. Íå íà ïîñëåäíî 
ìÿñòî ñòîè ïðîáëåìàòèêàòà ñ õàðàêòåðíèÿ êîìïîçèöèîííè ðåøåíèÿ íà Îôåíáàõ 
â òîâà çàãëàâèå. Íàáëþäàâà ñå èçâåñòíà ôðàãìåíòàðíîñò è íåðåãóëÿðíîñò íà 
ìóçèêàëíàòà ìèñúë, ïðîäèêòóâàíè îò èçêëþ÷èòåëíèÿ ñöåíè÷åí è äðàìàòóðãè÷åí 
äèíàìèçúì. Òåçè êà÷åñòâà âîäÿò äî áúðçè ìóçèêàëíè ïðîìåíè, êàòî âíåçàïíè 
ñìåíè íà òåìïà, ïîðåäèöà îò ðàçëè÷íè ïî õàðàêòåð êðàòêè ìóçèêàëíè 
ôðàãìåíòè, ñúïîñòàâåíè â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò, çàäúëæèòåëåí 
õàðàêòåðèñòè÷åí îðêåñòîâ êîìåíòàð íà âñÿêà, äîðè è íàé-êðàòêà ñöåíè÷íà 
ðåïëèêà èëè äåéñòâèå è ò.í.  

Êàòî îáîáùåíèå ìîãà äà òâúðäÿ, ÷å â “Õîôìàíîâè ðàçêàçè” ìóçèêàòà å 
íàïúëíî ïîä÷èíåíà íà ñöåíè÷íîòî äåéñòâèå è òåêñòà. Èìåííî òîâà èçèñêâà îò 
äèðèãåíòà íà ïúðâî ìÿñòî ñúâúðøåíà ÿñíîòà ïî òåêñòîâàòà è äåéñòâåíà 
äðàìàòóðãèÿ, çà ïîñòèãàíåòî íà ïðàâèëåí ìóçèêàëåí ïðî÷èò.  

Ñëåäâàùàòà ñòúïêà å èíòåëèãåíòíîòî ðåøåíèå íà ìíîæåñòâîòî ìóçèêàëíè 
ïðåïÿòñâèÿ. È êîãàòî êàçâàì ìíîæåñòâî, èìàì ïðåäâèä, ÷å ïî÷òè íà âñÿêà 
ñòðàíèöà îò 395òå íà ïàðòèòóðàòà èìà òàêèâà. Ùå ñïîìåíà íÿêîè îò òÿõ: 

 Ñëåä “îðäèíåðíîòî” è íèùî íåïðåäâåùàâàùî äåâåòòàêòîâî 

âñòúïëåíèå çàïî÷âà ïúðâî äåéñòâèå (ãîëÿì ¹1) Allegro vivace, 3/
8 ñúñ 

ñèëíî èçðàçåíà íåðåãóëÿðíà ïåðèîäèêà – 6 òàêòà, 5 òàêòà, 4 òàêòà. 
Òîâà íîñè â ñåáå ñè ñòðóêòóðíà íåóñòîé÷èâîñò, íåêâàäðàòíîñò, 
êîÿòî âåðîÿòíî å òúðñåíà îò êîìïîçèòîðà. Èçèñêâà èçÿñíÿâàíå íà 
ñòðóêòîðíîòî ñúîòíîøåíèå òåçè íåêâàäðàòíè ïåðèîäè, à èìåííî 
3+3; 3+2; 2+2 òàêòà. Â òàêèâà ñèòóàöèè îò ãîëÿìà ïîìîù å ò.íàð. 
ïåðèîäè÷íî äèðèæèðàíå, òîåñò ãðóïèðàíåòî íà âçàèìíîïðèíàäëå- 
æàùè òàêòîâå  â ñõåìà. Ðàçáèðà ñå òîâà å âúçìîæíî ñàìî òîãàâà, 
êàêòî è â òîçè ñëó÷àé, êîãàòî ñå äèðèæèðà “íà åäíî”. 

Òóê ùå îòâîðÿ ñêîáà è ùå ñïîìåíà, ÷å ïîíÿòèåòî å ïîâîä çà äîñòà äèñêóñèè 
ìåæäó ðàçëè÷íèòå äèðèãåíòñêè øêîëè. Õàíñ Ñâàðîâñêè å åäèí îò ñúçäàòåëèòå íà 
òîâà ïîíÿòèå, òî å äîáðå èçðàçåíî è â äèðèãåíòñêàòà òåõíèêà íà Çóáèí Ìåòà, 
Ìàðèñ ßíñîíñ íàïðèìåð. Ìîÿò ïðîôåñîð îò óíèâåðñèòåòà ïî ìóçèêà âúâ Âèåíà, 
Óðîø Ëaéîâèö, ñúùî ó÷åíèê íà Õàíñ Ñâàðîâñêè, çàäúëæàâàøå äà ñå äèðèæèðà 
ïåðèîäè÷íî. È ðàçáèðà ñå, àâòîðîâîòî îçíà÷åíèåòî “ritmo di tre batutte” â 
Ñêåðöîòî (âòîðà ÷àñò) íà Ñèìôîíèÿ ¹ 9 ðå-ìèíîð, Îï.125  íà  Áåòîâåí, óçàêîíÿâà 
òàçè òåîðèÿ. Ñúùîòî ïîòâúðæäàâà è ÷åòâúðòàòà ÷àñò íà Ñèìôîíèÿ ¹ 8 (9) äî-
ìàæîð, D 944 íà Ôðàíö Øóáåðò: Allegro vivace2/

4 çàäúëæèòåëíî èçèñêâà 
äèðèæèðàíå íà åäíî. Òåîðèòè÷íî òîâà áè îçíà÷àâàëî â ïðîäúëæåíèå íà äåñåò 
ìèíóòè äèðèãåíòúò äà ñå ëèøè îò âñÿêàêúâ õîðèçîíòàëåí æåñò, êîåòî å íàïúëíî 
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èçêëþ÷åíî, îñîáåíî âúâ âòîðàòà òåìà, ñ ìóçèêàëíèòå ôðàçè îò îñåì è 
øåñòíàäåñåò òàêòà è õàðàêòåð “cantabile”. 

Ðàçáèðà ñå èìà è ñèòóàöèè, íàé-÷åñòî â îïåðíàòà ïðàêòèêà,  â êîèòî òâúðäå 
èçÿâåíîòî ïåðèîäè÷íî äèðèæèðàíå ìîæå äà äîâåäå äî ãðåøåí ïðî÷èò íà 
äèðèãåíòñêèÿ æåñò. Â òåçè ñëó÷àè å ïðåïîðú÷èòåëíî îáåäèíÿâàíåòî íà òàêòîâå 
äà áúäå “ïîâå÷å â ãëàâàòà è ïî-ìàëêî â ðúêàòà” íà äèðèãåíòà, ò.å. äèñêðåòåí 
ïîäõîä êúì èíòåãðèðàíåòî íà òàêòîâå â äå ôàêòî íåñúùåñòâóâàùà ñõåìà. 

 

 Äðóã ïðèìåð å ïðåõîäúò òàêò 30 – 31 â ãîëÿì ¹ 3, êîéòî ñïîðåä ìåí 
èçèñêâà òúðñåíåòî íà àáñîëþòíà ïðîïîðöèÿ â ñúïîñòâÿíåòî íà 

Allegrtto 
6/

8 ñ Allegro
4/

4. Ìàêàð è äà íå å alla breve ìóçèêàëíàòà 
ìèñúë ïðîòè÷à ÿñíî “íà äâå”. Ìîåòî ðåøåíèå å çàïàçâàíåòî íà 
àáñîëþòíàòà îñìèíêîâà ïóëñàöèÿ è â äâàòà äÿëà êàòî êîíñòàíòíà 

åäèíèöà. Â öèôðè òîâà îçíà÷àâà Allegretto
6/

8 `÷åòâúðòèíêà ñ òî÷êà = 
120 ÌÌ / Àëëåãðî ïîëîâèíêà = 90 ÌÌ. Îáùîòî â äâàòà ìåòðóìà å, 
÷å îñìèíêèòå è â äâàòà äÿëà ñà åäíàêâè, ò.å. âñÿêà åäíà = 360 ÌÌ. 
Íàìèðàíåòî íà òîâà ñúîòíîøåíèå ïðàâè ïðåõîäà áåçïðîáëåìåí è 
åëåãàíòåí, äâàòà äÿëà ñòàâàò õîìîãåííè, åëåìèíèðà ñå ðèñêúò îò 
“ïðåïúâàíå” â òúðñåíå íà íîâî òåìïî è ïóëñàöèÿ. Â ñêîáè æåëàÿ äà 
îòáåëåæà, ÷å â ïàðòèòóðàòà ëèïñâàò ÌÌ îçíà÷åíèÿ, òå ñà ìîå 
èçñëåäîâàòåëñêî ïðåäëîæåíèå, èçïèòàíî è óñïÿëî â ìóçèêàëíàòà 
ïðàêòèêà.  

 

 ïðåõîäúò â ãîëÿì ¹ 9 áóêâà Ì, òàêò 3 4/
4 ðå÷èòàòèâ – òàêò 4 6/

8 

Allegro. Âúïðåêè ðå÷èòàòèâíèÿ õàðàêòåð, òàêò 3 å ñ ÿñíà îñìèíîâà 
êàíòèëåíà, êîÿòî òðÿáâà äà ïðåëåå â ñëåäâàùèÿ åïèçîä, íàïîìíÿù 
òàíöóâàëíèÿ õàðàêòåð íà èñïàíñêà Tarantella. Êëþ÷úò çà îðãàíè÷î 
ðåøåíèå íà òîçè ïðåõîä å â îçíà÷åíîòî rallentando.  Ñ ëåêîòî 
çàáàâÿíå íà îñìèíêèòå íà òàêò 3 ñå äîñòèãà äî ïðîïîðöèÿòà îñìèíêà 
= ÷åòâúðòèíêà ñ òî÷êà. Ìàíóàëíîòî ðåøåíèå å äåëåíå íà ÷åòâúðòî 
âðåìå (íà îñìèíêà) íà òàêò òðè. 

 
×ðåç ìíîæåñòâî ïîäîáíè ïðèìåðè îò ñâåòîâíàòà ìóçèêàëíà ëèòåðàòóðà, 

êàêòî è ðåñïåêòèâíî ÷ðåç ïîäðîáíèÿ àíàëèç íà ïðîèçâåäåíèÿòà, èçáðàíè â 
çà÷èñëåíèòå êîíöåðòè, æåëàÿ äà ïîäíåñà ñòðîéíà ìåòîäîëîãèÿ çà åôåêòèâíà 
àíàëèòè÷íà ðàáîòà íà äèðèãåíòà íàä ïàðòèòóðàòà, ãàðàíòèðàùà äîáðà áàçà çà 
óñïåøåí ðåïåòèöèîíåí è êîíöåðòåí ïðîöåñ. Ñâúðçâàéêè äèðèãåíòñêèÿò  ìè 
àðòèñòè÷åí è ïåäàãîãè÷åñêè îïèò, áèõ æåëàë èçñëåäâàíåòî ìè äà áúäå îò ïîìîù 
çà ïî-ìëàäèòå êîëåãè, êàòî çàñåãíà îñíîâíè ïðîáëåìè, êîèòî ñòîÿò ïðåä 
äèðèãåíòà âúâ âñåêè åòàï îò ðàáîòàòà ìó è äà ïðåäëîæà ñúîòâåòíè ðåøåíèÿ. 
 

*Óðîø Ëàéîâèö – Ëåêöèè çà Õàíñ Ñâàðîâñêè 
**https://www.martinschlu.de/kulturgeschichte/renaissance/spaet/gabrieli/34takt

unddirigat.htm 
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УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА В МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ТВОРБИ  
С ДЕТСКА ТЕМАТИКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ФОРМИРАНЕ  

НА ИНТЕРЕС КЪМ МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО 

Милена Томанова 
Резюме 
          Статията представлява опит да се пресъздаде личният опит от работата върху 
детски музикално-сценични произведения и впечатлението от участието на деца като 
солисти. Засегнати са области, които, базирани на общуването с музикални-сценични 
творби, имат пряко отношение върху цялостното развитието на децата. Тезата, която 
защитава статията е, че чрез музикално-сценичното творчество може да се постигне 
формиране на траен интерес у децата към изкуство. 

Abstract 
          This article gives an opportunity to follow the author’s personal experience in 
preparation of musical stage works by children. The most important part is to prove how the 
music and the theater drives the little ones to love the art, and for most of them artistic 
professions are desirable for their future development. 
          Музикално-сценичното творчество за деца e област в света на изкуството, която 
привлича вниманието на съвременните композитори със своята атрактивност и 
възможност за осъществяване на връзка между авторските творчески замисли и 
детската публика. Епохата на детските оперетки, изпълнявани от детските музиклани 
китки и училищни състави в началото на XXв., са пример за творческа дейност, 
ориентирана към деца, целяща приобщаването на подрастващите към музикално-
театралното изкуство. Музикалното възпитание и ограмотяване е важна цел за 
преподавателите от онези времена, а по-късно – с формирането на изисквания от 
страна на просветното министерство – става и държавна образователна политика. 
          Музикално-сценичните жанрове за деца са обект на възпитателно въздействие от 
страна на съвременната образователна система. Една от основните причини се корени в 
особената специфика на тези жанрове – симбиозата между музика, театър, танц и 
широкият обсег на въздействие, който има такъв вид изкуство върху децата. Редица 
музикални теоретици, психолози, педагози, изтъкват ефективността от общуване с 
музиката от най-ранна детска възраст за провокиране на траен  интерес към 
музикалното изкуство. Общуването с изкуството чрез музиаклно-сценичните жанрове 
осигурява още по-голям периметър на въздействие за най-малките на слухво и на 
зрително ниво. Това е и още една причина детските музикално-сценични произведения 
да представляват притегателна сила за творците и възпитателите. 
          От изследвания в областта на науки, проследяващи процесите, които влияят 
върху развитието на личността, става ясно, че музиката оказва положително влияние 
върху цялостното естетическо възпитание на човека. „...„облъчване“ с определен тип 
музика..., упражнява трайно възпитателно въздействие и повлиява характера на 
личността.“[1]. Неслучайно либретните търсения на композиторите в областта на 
детските жанрове за сцена са ориентирани към поучителни истории и приказки, които 
по естествен начин и достъпно да внушават идеите си у подрастващите. 
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          Атрактивността на музикалния език и на сценичната адаптация допринасят за 
формирането на верен естетически критерий у зрители, слушатели и участници. 
          Общуването с музикално-сценични произведения дава възможност за 
моделиране, най-вече при децата, на важни личностни способности. Подробни 
проучвания и разработки по тази тема се откриват в редица трудове по обща и 
музикална психология и педагогика и са приведени в приложение в съвременната 
възпитателна система. 
          От гледна точка на психологията, музикалното изкуство влияе положително в 
няколко направления, които засягат пряко развитието на личността. Една от основните 
психични дейности е вниманието. От ранна детска възраст е важно да се развива 
съсредоточеността и целенасочеността на вниманието, т.е. да се провокира волевото 
внимание. Характерно, обаче, за по-ранна детска възраст е неволевото внимание, което 
може да бъде предизвикано от ярки образи и картини, музика и т.н. В този период 
именно музикално-сценичните произведения са особено подходящи, тъй като 
осигуряват именно такива – провокиращи вниманието съставни елементи – музика, 
близка до детската песена мелодика, песни с подходящ текст, цветни декори и 
костюми, танци, сценично поведение. Включването на деца като изпълнители поставя 
на по-високо равнище степента на внимание, с която тази дейност е съпроводена. Тук 
децата се съсредоточават в изпълнението на всеки един от съставните елементи на 
едно такова произведение, докато като зрители, те се концентрират предимно във 
възприемането на творбата. 
          Възприятието е друг психологически компонент, който може да бъде пряко 
засегнат от общуването с музиката и жанровете, в които тя е неизменна част. 
Музикално-сценичното творчество със своята атрактивна природа, е особено 
подходящо за възприемане от деца. Както вече беше споменато, съвкупността от 
елементи от различни изкуства, правят тези жанрове особено привлекателни, не само 
за творците, но и за хората, които участват пряко в осъществяването им, и за зрителите 
и слушателите им. Участието на деца в подобни сценични прояви, оказва влияние 
върху възприемането от тях на всеки един от компонентите на произведението, но така 
също и на възприемането на цялостния музикален спектакъл. От една страна те имат 
възможност с подготовката на представлението да навлязат много по-навътре в 
детайлното музикално и театрално претворяване, а от друга – се запознават и с общата 
идея на целия спектакъл, след като е вече представен на сцена. С други думи – 
участието в такъв спектакъл осигурява много по-трайни впечатления, съответно – 
много по-качествено възприемане на творбата.  
           Психологически компоненти, които биват добре повлияни от  музикалното 
изкуство са, също така, паметта и въображението. Процесът на учене на дадено 
музикално-сценично произведение провокира няколко основни вида памет – 
двигателната, емоционалната, образната, които отговарят за запаметяването на 
движенията (танците), за мелодичното, емоционално наситеното музикално и 
театрално  съдържание. Превъплъщението в даден сценичен образ включва и 
въображението. Музикалните и режисьорските насоки предоставят възможност за 
активиране на въображението на актьора в посока оставянето на собствен отпечатък 
върху този образ. Навлизането от детска възраст в артистичната и музикална материя 
може да активира интензивното развитие на въображението и мисленето в образи, 
което, така или иначе, е особено характерно за децата.  

3 
 

          В най-ранна детска възраст дейността, в която музикалното изкуство е широко 
застъпено, е играта. Всъщност, това е основната дейност, присъща за най-малките, чрез 
която се приобщават към света и го опознават. Присъствието на музикални 
произведения в игровия възпитателен процес по естетвен начин приучават децата в 
интерес и отношение към музикалното изкуство. Оформянето на учебни занятия и 
разиграването на сценки с музика, танци и песни още повече приближават най-малките 
към музикалното изкуство, чрез вмъкването на музикално-сценичното изкуство във 
възпитателния процес. Известни са разработки за разучаване и изпълнение на детски 
музикално-танцови игри, детски мюзикъли и оперети от деца-изпълнители в 
предучилищна възраст, като по този начин се дава шанс за творческото им 
себеизразяване. [2] 
          Художествено-изпълнителската практика показва, че прекият допир на децата с 
изкуството – тяхното лично участие, осигурява сигурен път за приобщаването им към 
него във всичките му проявления. Игровите дейности в предучилищната възраст, 
пеенето, свиренето с детски музикални инструменти, театрализирането на сценки и 
практикуването на подобни дейности по-нататък, дават положителен резултат във 
възпитателния процес, и имат важна роля за формирането на личността. Изобщо,  
общуването с изкуство има доказано положително въздействие върху подрастващите. 
          Атрактивна е идеята за осъществяването на един спектакъл. Още по-интересно е, 
когато бъдат привлечени за участие в него деца. Интересът в такъв случай е 
двустранен – и от страна на изпълнителите, и от страна на публиката, която, предвид 
насочеността на тези произведения, е в повечето случаи на възрастта на 
изпълнителите.                    
           Целта на тази статия е споделяне на личен опит и пряко наблюдение в цялостния 
процес по подготовката и изпълнението на няколко такива спектакъла с участието на 
деца от различни възрасти като актьори и певци – какво отношение се формира у тях, 
благодарение на запознаването с такъв вид творчество „отвътре“, към музикалното 
изкуство и към изкуството като цяло. Важно бе да разбера на практика, как се случва 
приобщаването на най-малките към света на музиката, кои работни механизми 
помагат, кои пречат при заучаването на музикалния текст и при реализирането му на 
сцената. От особена важност бе да усетя как у тях се оформят и доусъвършенстват 
музикалните им и актьорски дарования, как неусетно тази тяхна важна и отговорна 
„работа“ се превръща в приятна дейност, на която първоначално гледат с почти 
несериозен – клонящ към забавления поглед. Но навлизайки все по-надълбоко в 
работния процес, обградени от екип от професионалисти – режисьор, диригент, 
вокален педагог, пианист, оркестър, сценични работници и др., постепенно това се 
превръща в сериозна и целенасочена задача, която ги активира, дава им нови идеи и им 
доставя удоволстие. Не на последно място, за много от тези деца-изпълнители 
актьорската и певческата професия, от момента на тяхното участие именно в подобни 
сценични продукции, се превръща по-нататък в желано поприще за професионална 
реализация. Имах възможността да участвам в реализацията на три детски заглавия от 
композитора Александър Йософов: „Американски уикенд“ / Историята на Том и Беки/ 
- мюзикъл за деца по мотиви от романа на Марк Твен „Том Сойер“, „Чудните 
приключения на Пинокио в незнайния град“ – опера за деца в две части и мюзикълът за 
най-малките – „Мечо Пух“. 
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„Американски уикенд“ 
          „Действието се развива, може би...и в наши дни, в едно малко американско 
градче, на брега на реката Мисисипи – по същия начин, както е било едно 
време...Времето на Марк Твен...Всъщност, проблемите за доброто и злото, за 
приятелството, за любовта, за честта, си остават едни и същи, независимо от времето и 
хората...След като вече познаваме книгата на Марк Твен, нека се опитаме в очите на 
съвременници да проследим историята на Том и Беки – това, което започна в един 
горещ августовски петък-следобед и завърши...слава Богу, щастливо в неделя вечер. 
Точно един уикенд, но... „АМЕРИКАНСКИ УИКЕНД“[3]  
          Либретното разяснение ясно показва, че историята е подходяща за деца в 
тийнейджърска възраст. Какво по-хубаво, деца точно в такава възраст да бъдат и 
самите изпълнители? И действително, всички бяха на възраст между 17 и 19 години. 
Авторският замисъл е ролите да бъдат изпълнени и от професионални актьори-певци 
/това показва разпределението по гласове в началото на клавира/, но и с възможност за 
изпълнение от младежи, поради теситурно удобното разположение на партиите и 
достъпната мелодична картина. Музикалният език в ариите, песните, куплетите, 
дуетите и ансамблите е със съвременно и леко за детското музикално възприятие 
звучене – преобладаващ „суинг-ритъм“ в ансамбловите моменти, дълга и красива 
кантиленна мелодична линия в лиричните арии, което е предпоставка за лекота при 
заучаването и изпълнението от по-неопитни певци.  
          Действащи лица в мюзикъла са: Том Сойер – 12-годишно момче, Хъкълбери Фин 
– приятел на Том, Джо Харпър – приятел на Том, Бен Роджърс – приятел на Том, 
чуждо момче/курортист/, доктор Робинсън– местен мафиот, индианецът Джо – мафиот, 
съдията Тачер – баща на Беки, шериф, двама бандити, двама полицаи-рейнджъри, Беки 
Тачер – 12-годишно момиче, Емили Лоурънс – приятелка на Беки, Мери Стивънс – 
приятелка на Беки, Сали Форд – приятелка на Беки. 
           Единствено ролята на индианецът Джо бе изпълнена от професионален певец. 
          Важно е да се отбележи, че подборът на децата-изпълнители беше осъществен 
измежду ученици с музикален профил в гимназия, така че нотната им грамотност и 
музикалност улесниха процеса на разучаване на музикалните номера и доведоха до 
добър резултат в спектаклите след това.  
          В случая, предвид по-голямата възраст на децата, както и, че се занимават с 
музика, не може да се говори за първоначално придобиване на интерес към 
музикалното изкуство. Почти всеки от участниците е музикант – инструменталист или 
певец, с опит в някаква музикално-сценична дейност. Музикалното познание и 
интересът в тази област неминуемо вече са налични. Навлизането по-подробно в 
материята на мюзикъла, обаче, предизвиква нов вид усещане и притегателна сила – 
музикално-сценичното превъплъщение на цяла една творба носи особено усещане и 
очарование. Докосването и извайването на душевността на действащите лица, 
посредством музика в ариите и песните, разкриването на характерните личностни 
черти на героите и намирането на вярно сценично поведение, безспорно е труден и 
отговорен процес дори за професионалния артистичен екип, а също и за режисирането 
на творбата. 
           Изграждането на цялостен образ е крайна цел при пресъздаването на всеки един 
от героите от либретото. Пътят обаче е дълъг и минава през определени етапи, докато 
се реализират в техния завършен вид. В началото е т.нар. „черна работа“ – 
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разучаването на музикалните номера и говорните диалози. В този етап от работния 
процес е важно да се намери подходящата мотивация за качествено и пълноценно 
разучаване и заучаване, тъй като при подрастващите интересът може много бързо да 
изчезне и дори да се стигне до отказване от ангажимента, ако репетициите им се сторят 
тежки или скучни и безмислени. Тук могат да влязат в действие похвати, известни от 
музикалната методика като: задаване на определена задача, с която да се ангажира 
вниманието на децата по време на репетиция, да се мотивират с проба на костюми, 
след добре разучена песен, или да се „проходи“ сцената, на която предстои да играят те 
след време... 
          „Американски уикенд“ е мюзикъл, в който на основата на лека, приятна и 
достъпна мелодико-хармонична постройка, весел и жив римичен рисунък, се разкрива 
основната сюжетна идея, въплътена в либретото. Лекотата на възприемането на 
музиката още в началния етап на разучаването на творбата е добра предпоставка за 
задържане на интереса на децата при по-нататъшния процес на работа. В музикално 
отношение мюзикълът не затруднява подрастващите, тъй като е намерен добър баланс 
между вокалните партии и съпровода на оркестъра – в много от случаите в оркестъра 
се дублира мелодията, изпълнявана от певеца, което улеснява изпълнителя. Прави 
впечатление силното присъствие на точкуван ритъм, с характерното „суинг“-звучене, 
както в партиите на певците, така и в съпровода. Това подпомага начинаещите 
изпълнители в усвояването и запаметяването на този специфичен и особено характерен 
за по-модерно звучащите мюзикълно-джазови произведения ритъм. Лирични моменти 
в мюзикъла са ариите на Том и Беки и дуета между двамата. Те предполагат по-
различна музикална линия и постройка – кантиленност и дълга музикална мисъл. Това 
са моментите, в които се разкрива любовта между тях и характеристиките им 
придобиват завършени очертания. Забелязва се превес на музикалната мисъл пред тази 
на текста. Важен момент при работата с изпълнителите в този етап е да се обърне 
необходимото внимание при изграждането на музикалната фраза, без да бъде 
натрапено буквално, но и без да бъде подценена ролята на изпълнението в тези важни 
музикални номера.  
          Добре овладяната музикална материя дава импулс при работата над текстовите 
интермедии – разказвателните моменти. Децата проявяват особен интерес към 
разиграването на диалозите, защото историята е много близка по съдържание до 
тяхното ежедневие, и заради предизвикателството при изграждането на образната 
съдържателност. Словесната наситеност и богатото сценично действие не пречат на 
децата-актьори да се справят с лекота, и не на последно място – да харесват това, което 
правят. 
 

„Чудните приключения на Пинокио в незнайния град“ 
          Действащи лица: Пинокио, татко Карло, чичо Монти, феята Лили, Арлекин, 
Пулчинела, лисицата, котарак, доктор, ловец, съдия, бухал, барман. 
          В този спектакъл участието на децата-изпълнители се подкрепя и от 
професионални певци-артисти. В сравнение с мюзикъла „Американски уикенд“, тук 
говорните сцени са по-малко и по-кратки, носят характера на „завръзка“ на ситуация, 
след което прерастват в ария, дует или ансамбъл. Музикалния текст е значително по-
голям като обем, а също така интонационно по-сложен от този в другия разгледан 
мюзикъл. Присъствието на по-опитни певци допринася за успешното музикално 
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представяне на творбата, както и за по-увереното участие на младите певци. Трябва да 
се отбележи, че в тази опера младежите, които участваха, бяха на по-голяма възраст – 
19-20 годишни, с известен опит на сцена и с насока /при някои/ в професионалното 
музициране. За по-голямата част от тях дебют в музикално-сценичното претворяване 
беше мюзикълът „Американски уикенд“. Фактът, че изборът им да участват повторно в 
подобна продукци беше направен доброволно и с радост, говори краснорерчиво за 
искрата, която първото им появяване на сцена като артисти, е била запалена. 
          Историята, която авторът е решил да пресъздаде по мотиви от книгата на Карло 
Колоди – „Приключенията на Пинокио“, е с поучителен характер – разказва ни за 
палавия Пинокио, който с недоброто си отношение към татко Карло, училището и 
съветите на феята Лили, стига дотам, да бъде измамен от двама бандити – котката и 
лисицата. Ограбен и сломен, той се сеща за добрите съвети на своята добра приятелка 
– феята и я моли за помощ да го спаси от лошата ситуация, в която е попаднал, заради 
своето неблагоразумие. Разбира се, тя му се притичва на помощ, но не пропуска да му 
покаже колко лошо се е държал с хората, които го обичат и му мислят доброто. 
Разкаян, Пинокио обещава да бъде добър и да ходи редовно на училище.  
          Разказът е подходящ за деца в училищна възраст – приучава ги и им внушава 
разумност и добро поведение както с близките им, така и в обществото. С други думи – 
следва утвърдените принципи в творбите за деца – да въплъщава норми за поведение, 
чрез езика на музиката и театъра. Освен, че идеята, която ни представя тази детска 
опера е в синхрон с ежедневието на децата, музиката подпомага възприемането ѝ по 
приятен и интересен начин. Погледнато по-професионално, в музикално отношение 
творбата надскача детската приказка за Пинокио и я превръща в едно произведение, 
изпълнено с музикални предизвикателства към младите изпълнители. Безспорно, едно 
от тези предизвикателства са музикалните ансамбли – квартет и квинтет. Замислени са 
от композитора като не сложни в ритмическо отношение, мелодично достъпни, със 
съвременна звучност и хармония. Сложността за по-неопитните изпълнители идва от 
различните гласове, които изпълнява всеки един от героите, което за един по-зрял 
певец не би било трудност. В този случай, разпределението на ролите позволи във 
всеки ансамбъл да присъства поне по един професионален певец, което до голяма 
степен улесни разучаването и изпълнението на партиите в цялостното им прозвуча- 
ване. Интересен факт е, че опитните певци подействаха като стимул за по-неопитните 
и се получи една своеобразна конкурентност от страна на по-малките, искаха да 
достигнат постиженията им във вокалното си изпълнение. Това подобри значително  
качеството на тяхното изпълнение, а и допринесе за успеха на цялото произведение. 
Друг принос бе музикалното израстване и придобиване на нов опит на младите певци.  
          Нов момент, носещ „заразяване“ с творчество в целия процес на реализация на 
произведението, е актьорското оформяне на персонажите и сценичното им адаптиране. 
Режисьорските насоки „вкарват“ в своеобразни рамки всеки герой, но наравно с това, 
дават и свобода за лично усещане и интерпретация от страна на актьорите. 
Пресъздаването на нов образ разширява творческия поглед на младите артисти в друга 
област, освен музиката – актьорската им изява. Играта „в образ“ стимулира 
творческата изява на децата в това малко по-различно интерпретационно поле. То дава 
и нова възможност за тези, които не са се чувствали особено сигурни в музикалното си 
превъплъщение – тук могат да намерят, и намират, ново поле за себеизява – отново 
сценично и отново силно изразително. За всички участници актьорското 
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превъплъщение  беше итересно и завладяващо. Стигна се до иницииране на нови идеи, 
до обсъждане на различни ситуации с режисьора...с други думи – музикалната и 
артистична работа завладя младежите. 
          Сцената придобива различен облик, когато бъде декорирана и подредена за 
спектакъл, а  сценичните костюми носят ново усещане в актьорското претворяване.  
Тези елементи внасят особен колорит в усещането на всеки млад изпълнител за ролята, 
която трябва всеки да изиграе. Отразява се положително на желанието за резлизиране 
на творбата на сцената, както в индивидуалните изпълнения, така и в общите сцени . 
 

„Приключенията на Мечо Пух“ 
          Мюзикълът за деца „Мечо Пух“ е написан по мотиви от приказката на Алън 
Милн „Мечо Пух“. Действащи лица са: Мечо Пух, Кристофър Робин, Прасчо, Йори, 
мама Кенга, Ру-кенгурчето, Зайо, две пчелички. 
          Авторът Александър Йосифов е и либретист на произведението. Историята, 
която е пресъздадена, е своеобразна компилация между отделни разкази от книгата, 
обхващаща случки на Мечо Пух и неговите приятели. Това са: срещата с пчеличките и 
разиграването на две гърнета с мед на състезание, загубата на опашката на Йори, 
размяната на ролите между Прасчо и Ру и разкриването на лъжата от мама Кенга, 
новината за рождения ден на Мечо Пух и празненството с приятелите. Историите са 
поучителни, свързани със съвети за това, че не трябва да се лъжат и мамят приятелите 
и родителите, че трябва да се поемат отговорности като това да се пишат домашните, 
да се спорува редовно, да се поддържа добра хигиена. Накрая всеки е взел поука за 
постъпките си и се отдават на всеобща веселба, послучай рождения ден на Мечо Пух.  
          Мюзикълът е подходящ и е ориентиран към по-малки зрители – деца до 
прогимназиална възраст. Музикалният текст, сценичните костюми и декори също са 
съобразени с възрастовата насоченост на произведението. Музиката е лесноусвояема, 
песните са близки по звучност до детската песен. Костюмите и декорите са в духа на 
приказка и битуващата атмосфера в книгата „Мечо Пух“ – цветни и колоритни. 
          В тази постановка участниците-солисти отново бяха деца на възраст между 7-8 
години и гимназисти. По-сложните в музикално и драматургическо отношение роли 
бяха поверени на по-големите и опитни участници. Повечето от тях вече бяха 
участвали в мюзикъла „Американски уикенд“. Опитът им от този мюзикъл беше от 
голямо значение за въвеждането на по-малките участници в процеса на резлизиране на 
мюзикъла. По-големите бяха в ролята на ментори на по-малките, с което до голяма 
степен помагаха и на професионалния състав, реализиращ произведението.  
          Тук, както и в другите творби, разгледани преди това, композиторът залага на 
редуване на говорни сцени с музикални номера. Разказът протича в текстовите 
моменти, а в песните и музикалните ансамбли са подсилени най-важните, от 
драматургическа гледна точка, моменти от говорните диалози. Пр.: В текста след 
състезанието с пчелите, Йори разбира, че си е загубил опашката и всички герои 
съставят план за издирването ѝ. Следва „Песен за опашките“. 
          Музикалният материал е поднесен отново с поглед към съвременната музика и 
детската песенна звучност. За по-малките изпълнители песните и ансамблите не 
представляваха трудност при запаметяването и възпроизвеждането  им. Дори в 
моментите на разучаване и повторение, те не се уморяваха и отегчаваха. Дори 
напротив – забелязваше се желание и стремеж да се научи всичко вярно. Важен момент 
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за успешното заучаване, е съобразяването на музикалния език с възможностите на 
изпълнителите. В този случай, именно това качество на музиката – нейната 
достъпност, изигра решаваща роля при научаването на песенните номера от по-малки 
деца със сравнителна лекота. Това е един от верните пътища към провокиране на 
интереса на децата към музикални дейности – изпълнението на подходяща за възрастта 
им музика, която едновременно е приятна за заучаване, и не ги натоварва излишно. 
          Както бе споменато по-рано, мюзикълът пресъздава няколко истории на Мечо 
Пух и неговата приятелска компания, които са различни, но и смислово свързани. 
Присъствието на малко повече текст, както и спазването на последователността в 
разказа, представляваха леко безпокойство за екипа в началото, заради крехката 
възраст на децата, и заради това, че за повечето от тях това беше първа по-сериозна 
театрална задача. В създалата се ситуация, както по-рано споменах, се получи 
предаване на опит от по-големите деца към по-малките – и по време на репетиции, и по 
време на спектаклите. Големите считаха за своя отговорност да помагат с подаване на 
думи, както и да помагат на децата с „излизане от ситуация“, ако някой забрави 
реплика или я пропусне. Това също беше определен опит за тях, тъй като, макар и да 
не са професионалисти, те бяха по-опитните и понесоха отговорностите за 
провеждането на цялостния спектакъл. Удовлетвореността от добре свършената работа 
в помощ на малките артисти бе друг стимулиращ момент в желанието да продължат да 
развиват възможностите си в мизикално-актьорските занимания. 
          Участието на деца в тези спектакли е един успешен експеримент, който доказва, 
че чрез музика и театър могат да бъдат привлечени и най-малките в света на 
изкуството, да се създаде в тях желание за занимание със сценични изкуства и, може 
би най-ценното – да бъде провокирано тяхното цялостно отношение към изкуството. 
Извесно е че, онзи, който се е докоснал отблизо до музиката, до театъра, до танца, 
може да оцени художествените стойност на изкуството дори и да не се занимава 
професионално с това. „Заразата“ с изкуство си остава завинаги. А още по-лесно това 
се случва в душата на едно дете. 
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БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА 
ас. Петър Салчев 

Резюме 
Вдъхновение, талант, мисия, дръзновение - това  са само някои от основните 

качествени характеристики на личностите, обект на това изследване. Крачейки по пътя 
на музиката със смели и достойни стъпки напред, Панчо Владигеров, Милчо Левиев и 
всички техни млади последователи, оставят „Българската следа” в съвременната 
Музика, Театър, Изкуство. 

Abstract 

Inspiration, talent, daring - these are just some of the qualities of the personalities, 
which are the scope of this research. Walking proudly on the path of musical excellence, 
Pancho Vladigerov, Milcho Leviev and all their young followers leave the “Bulgarian trail” in 
contemporary music, theater and art. 

 
 Дирейки в дълбочина корените на изкуството, търсейки неговата първична 
същност и мотиви, поемайки по пътя от недрата на фолклора и традицията, 
мултиплицирани във всички исторически периоди на класическото изкуство, та до 
днес, наблюдавайки на пръв поглед понякога екстравагантните проявления на този 
процес в съвременното изкуство, пред нас неминуемо възникват ред въпроси, сложни 
връзки, спорове и дилеми.  

И ако обект на нашите размишления са именно връзките между класическото 
изкуство и неговите хомогенно - синкретични следствия, като музикалния театър в 
Европа, мюзикъла в Америка, джаза и всички регистрирани стилове в съвременното 
музикално изкуство, трябва да отбележим факта, че доказателства за това не липсват. 
Разбира се, пътя е полаган от творчеството и имената на най-великите - Гершуин, 
Портър, Бърлин ......нека обаче не забравяме и по-неизвестния факт за българската 
следа в този процес, изиграла достойна роля чрез имената на Панчо Владигеров, Милчо 
Левиев.  
 
  След смъртта на Александър Владигеров, Милчо Левиев е занимаван активно от 
изследването и създаването на еклектичните връзки в стиловете и по-конкретно с 
интерпретации на класически произведения, чрез фузирането им с джаз елементи. Едно 
от най-големите му постижения в тази област е издаването през 2010 г. на музикалния 
албум, озаглавен „Песента на клоуна. Музиката на Немския театър на Макс Райнхард 
днес”. В  него той съчетава класически произведения на своя учител Панчо Владигеров 
с изразните средства на джаз музиката. Тази смела идея, определено дарява 
произведенията на Владигеров с актуално и атрактивно звучене днес, както и до голяма 
степен ги утвърждава за пореден път в стандартите на съвременната сцена и изкуство, 
където смело се надскачат жанровите ограничения, жадно търсейки нови изразни 
средства от театралното изкуство, поезията и тяхното еклектично смесване.    
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Ритмичното фузиране на Милчо Левиев върху музиката на Панчо Владигеров 
 

В музикалния албум, озаглавен „Песента на клоуна. Музиката на Немския 
театър на Макс Райнхард днес” („The song of the clown. The music of Max Reinhardt`s 
Deutsches Theater Today”), Милчо Левиев представя своето креативно, допълнително 
ритмично фузиране върху оригиналната музика, която Панчо Владигеров е създал в 
периода 1920-1932 г. като музикален директор на  Deutsches Theater с ръководител 
Макс Райнхард. 

 

През последното столетие със своите достижения в областите на политиката, 
философията, естетиката, морала и изкуството се отличават 20-те години, наричани 
още „Епохата на джаза”. Нека отбележим факта, че и тук без изключение са налице 
принципите на постепенност на натрупванията, както и създаване фундаментални 
връзки с креативните, синкретични наследства и еволюционни екстракти на предния 
период от еволюцията на човечеството, белязан с фриволно звучния израз Belle Époque- 
„Хубавата епоха”. 

Визирайки „епохата на джаза”, точно по това време, за постановката на „Цезар и 
Клеопатра” по Бърнард Шоу, Владигеров композира кейкуокове, шимита и фокстроти, 
така актуални за времето си, а в инструменталната интерлюдия „Reverie” от 
„Венецианския търговец” по Шекспир, в музикалния фон може да бъде открита 
типичната звучност на съвременната  джаз балада. (Фиг.1)  

 

Фиг.1 
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Милчо Левиев включва това произведение в разглеждания албум, като в 
интерпретацията му не променя мелодичната линия, структурата на хармоничната 
прогресия, както и вътрешните полифонични линии. Насочвайки се към общото 
звуково усещане той обаче обръща по- голямо внимание на ритмичната структура, като 
я фузира със семплирани звуци на програмирани ударни инструменти, бас и каденца с 
акустична бас флейта. В допълнение формата е преработена и леко разширена с 
импровизирано „акустично” пиано соло.  

Подобна чувственост може да бъде доловена още в самото начало на друго 
произведение от албума – „Viola`s Song”.  Тези начални текстове са написани в духа на 
най-добрите нотни примери за фузиране на класическа музика с джаз и по нищо не 
отстъпват, дори и от примерните извадки от произведенията на Джордж Гершуин. 
(Фиг.2) 
 

 

Фиг.2 

 

Друга, заслужаваща внимание творба от албума е „Night`s song”. Това 
произведение е написано през 1924 г., вероятно като щрих за някой от театралните 
проекти и е представено в албума в две версии. Първата е в оригиналния аранжимент 
на Панчо Владигеров за флейта и пиано. В този вариант се откроява майсторската 
интерпретация на флейтовата партия на Фред Селдън, който наслагва звуците от 
различни флейти, кларинети и етнически духови инструменти. 

Втората версия е аранжимент, в който Левиев не променя нито една нота от 
мелодията, хармонията и ритъма. Вместо това той разпределя непроменените 
арабескови линии между флейтата (изпълнител Фред Селдън) и кларинета (изпълнител 
Козмас Пападополус) и подобно на „Reverie” добавя програмирани барабани и бас. 
Левиев допълнително оркестрира тази версия със струнни и вокални подложки, за да 
подчертае мистериозното очарование на тази, възприемана като съвременна балканска 
Шехерезада. Тази версия представлява и пример за ранен и софистициран хармоничен 
джаз подход от страна на Панчо Владигеров макар и в ролята си на класически 
композитор. (Фиг.3)  
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 Фиг.3 

 Милчо Левиев подчертава, че в разглежданата версия определени мелодии, 
хармонии и ритмични части са променени и допълнени от импровизирани сола и 
полифонични линии с цел осъвременяване на звученето.  

 Друга ритмично фузирана творба в албума е   „Тhe Soldier`s Song”. Тя се 
отличава със соловата вокална партия, интерпретирана майсторски от Вики Алмазиду, 
която успява да съчетае в едно театралното, класическото, етно и джаз пеене. (Фиг.4)  

 

 

Фиг.4 

Джаз интерпретацията и фразирането на Алмазиду може да се сравни и 
съпостави с първообраза на написаната партия от „Clown`s love song”, за да се отличи 
оригиналният начин на съчетание на класическа музика с джаз. (Фиг.5) 
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Фиг.5 

Последното музикално произведение от албума е „Foxtrot”, което представлява 
самостоятелна композиция за соло пиано, написана от Панчо Владигеров в Берлин през 
1925 г. През 1969 г. Милчо Левиев моли Владигеров за разрешение да я оркестрира. 
Въпреки полученото позволение трябва да минат 20 години преди Александър 
Владигеров (композитор и диригент, син на Панчо Владигеров) да открие партитурата 
на Левиев в архива на Радио София и да я запише под името „Фокстрот за голям 
симфоничен оркестър”. Тази финална творба представлява интригуваща композиция, 
която успява да обобщи чудесното звучене на Владигеровата музика, когато е 
интерпретирана с помощта на джаз елементи.  

Използваните в албума семплирани електронни звуци от синтезатори 
илюстрират виждането на Милчо Левиев, че съвременната музика не е само микс от 
различни музикални идиоми, а и съчетание от различни акустични и електронни звуци. 
Този възглед и представения албум очертават и поставят акцент върху образа на Милчо 
Левиев, като един от най-изтъкнатите и модерно мислещи ученици на Панчо 
Владигеров,  Той удачно успява да интерпретира и актуализира класическите театрални 
произведения на своя учител в духа на съвременните музикални тенденции за фузиране 
на класическа музика с джаз. 

Íà Ïàí÷î Âëàäèãåðîâ ñå äúëæàò îñíîâèòå íà ñúâðåìåííàòà áúëãàðñêà ìóçèêà. 
Òîé å ÷îâåêúò, êîéòî î÷åðòàâà è ñèìâîëèçèðà ãðàíèöàòà ñ ãåíåðàöèÿòà íà Äîáðè 
Õðèñòîâ è Ïàíàéîò Ïèïêîâ. Ãåíèÿò íà Âëàäèãåðîâ â îáëàñòòà íà êëàâèðíàòà è 
êàìåðíàòà ìóçèêà ñå äîêàçâà îò ïðîèçâåäåíèÿ êàòî – Ñîíàòà çà öèãóëêà è ïèàíî, 
îïóñ 1 (1914), Êëàâèðíîòî òðèî, îïóñ 4 (1916), Âàðèàöèè çà ïèàíî âúðõó åäíà 
áúëãàðñêà òåìà, îïóñ 3 (1916). Ïúðâèòå áúëãàðñêè õóäîæåñòâåíè ïåñíè è ïúðâèÿò 
èíñòðóìåíòàëåí êîíöåðò â áúëãàðñêîòî òîíîâî èçêóñòâî (Ïúðâè êîíöåðò çà ïèàíî, 
îïóñ 6) ñúùî ñà íåãîâî äåëî. Òîé å è àâòîð íà ïúðâàòà êðóïíà îðêåñòðîâà òâîðáà – 
Ñêàíäèíàâñêà ñþèòà, îïóñ 13. Òåçè è îùå ìíîãî äðóãè íåãîâè ïðîèçâåäåíèÿ ìîãàò äà 
ñå êàòåãîðèçèðàò, êàòî åâðîïåèçàöèÿ íà áúëãàðñêàòà ìóçèêà, íî â òÿõ å îò÷åòëèâà è 
òåíäåíöèÿòà çà îòêðîÿâàíå íà íàöèîíàëíîòî. Âëàäèãåðîâ íåèçìåííî èçïîëçâà 
ìíîæåñòâî òèïè÷íî áúëãàðñêè ôîëêëîðíè ìîòèâè â ãîëÿìà ÷àñò îò òâîðáèòå ñè – 
„×åòèðè ïåñíè çà ïèàíî”,îïóñ 2; Âàðèàöèèòå çà ïèàíî, îïóñ 3; áàëàäàòà „Ëóä 
Ãèäèÿ”, îò îïóñ 5;  Ïúðâè êîíöåðò çà ïèàíî, îïóñ 6; Äâå èìïðîâèçàöèè çà öèãóëêà 
è ïèàíî, îïóñ 7 è ìíîãî äðóãè. 
 Âëàäèãåðîâ íàìèðà è ïðèëàãà åôåêòèâåí ïîäõîä êúì áúëãàðñêèÿ ôîëêëîðåí 
ìàòåðèàë, êàòî òàêà ïðîäúëæàâà òðàäèöèèòå íà ïðåäèøíîòî ïîêîëåíèå ãîëåìè 
áúëãàðñêè ìóçèêàëíè òâîðöè. Ïðè íåãî ñòàâà âúçìîæíî èçêëþ÷èòåëíîòî ðàçøèðÿâàíå 
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è îáîãàòÿâàíå íà ìóçèêàëíàòà îáðàçíîñò è èçãðàæäàíåòî íà „ãîëÿìàòà” è „ìàëêàòà 
ôîðìà” â íàé-ðàçëè÷íè æàíðîâå, ÷ðåç áúëãàðñêàòà íàðîäíà ìåëîäèêà, ðèòìèêà è 
ìåòðèêà. 

Îò äðóãà ñòðàíà, íà òåàòúðà è íà íåãîâàòà åñòåòèêà Âëàäèãåðîâ äúëæè ìíîãî. 
Òåàòúðúò å íåãîâèÿò ìîñò êúì ìîäåðíèòå çàïàäíè òåíäåíöèè è êúì âúçìîæíîñòòà çà 
îáùóâàíå ñ íàé-ãîëåìèòå ñúâðåìåííè òåàòðàëíè òâîðöè. Ïðèåìàéêè îò ñöåíàòà 
êîíöåïöèè, èäåè, õóäîæåñòâåíè îáðàçè, áúëãàðñêèÿò êîìïîçèòîð óñïÿâà äà ãè ðàçâèå è 
èçïîëçâà ïúëíîöåííî, ïî âúòðåøíèòå çàêîíè íà ñâîÿòà áîãàòà, åíåðãè÷íà è 
íåèç÷åðïàåìà òâîð÷åñêà ïðèðîäà.  
 Ïàí÷î Âëàäèãåðîâ å åäèí èçêëþ÷èòåëíî ïîêàçàòåëåí ïðèìåð, êàêâî ìîæå äà 
äàäå îáùóâàíåòî ìåæäó äâå ðàçëè÷íè èçêóñòâà è êàêâî ìîæå äà íàïðàâè åäèí ìàéñòîð, 
êîéòî óñïÿâà äà îòðàçè æèâîòà â íåãîâàòà ïúëíîòà, êðàñîòà è ìíîãîïëàñòîâîñò. 
Òâîð÷åñêèòå ìó îòíîøåíèÿ ñ òåàòúðà ñà çàáåëåæèòåëíè ïîñòèæåíèÿ íà íàøàòà 
íàöèîíàëíà è ñúâðåìåííà êóëòóðà. 
 Òåàòðàëíèòå ìóçèêàëíè ïðîèçâåäåíèÿ íà Âëàäèãåðîâ âñå îùå ñà àêòóàëíè è 
îáùîâàëèäíè è ïðåäñòàâëÿâàò êîíñèñòåíòíà îñíîâà ïðåä ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà íà 
ñúâðåìåííàòà áúëãàðñêà ìóçèêà. Åäíî îò òåçè ïðåäèçâèêàòåëñòâà å ïîïóëÿðèçèðàíåòî 
íà áúëãàðñêèòå êëàñè÷åñêè ìóçèêàëíè òâîðáè, ÷ðåç ñú÷åòàâàíåòî èì ñ ìîäåðíè äæàç 
åëåìåíòè, êîèòî ïðèäàâàò íà òðàäèöèîííàòà ìóçèêà íîâî è àòêðàêòèâíî çâó÷åíå. 

Íå ñàìî èíòåðïðåòàöèèòå íà Ìèë÷î Ëåâèåâ âúðõó ìóçèêàòà íà íåãîâèÿ ó÷èòåë, 
íî è öåëèÿò òðóä íà æèâîòà ìó – åäíî êîñìè÷åñêî ïúòóâàíå ïðåç ìèíàëî, íàñòîÿùå è 
áúäåùå, ôîëêëîð, êëàñè÷åñêî èçêóñòâî è ñúâðåìåííî òàêîâà – áåëåæàò ïúòèùàòà è 
åâîëþöèÿòà íà ïðîöåñèòå â èçêóñòâîòî îò âåêîâå, ïðåç âåêîâå, çà âåêîâå, ñ ÿðêà 
ñâåòåùà ñëåäà -  Áúëãàðñêàòà ñëåäà. 
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ÑËÎÆÅÍ ÊÎÍÒÐÀÏÓÍÊÒ – ÍßÊÎÈ ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÈ  

È ÌÅÒÎÄÈ×ÍÈ ÈÄÅÈ 

Ãåîðãè Ä. Øàìëèåâ 

Ðåçþìå 

 Òîâà, êîåòî å íåîáõîäèìî çà óñâîÿâàíåòî íà ñëîæíèÿ êîíòðàïóíêò å  
êîìïëåêñíîòî îñúçíàâàíå è ðàçáèðàíå íà îòäåëíèòå åëåìåíòè, îò êîèòî å ñúñòàâåíà 
òàçè êîìïîçèòîðñêà òåõíèêà. Çà öåëòà èçñëåäâàíåòî â òîçè äîêëàä å íàñî÷åíî â äâå 
ëèíèè: ïúðâàòà îáõâàùà èçïîëçâàíàòà òåðìèíîëîãèÿ â ðóñêàòà è áúëãàðñêàòà 
îáðàçîâàòåëíà ëèòåðàòóðà è çàìåíÿíåòî é ñ íîâà. Âòîðàòà å âíàñÿíåòî íà íîâè èäåè îò 
ïåäàãîãè÷åñêà ãëåäíà òî÷êà çà ïðåâðàòíèÿ êîíòðàïóíêò. 

Abstract 

What is necessary for the acquisition of the complex counterpoint is a complete 
realization and understanding of the separate elements which constitute this composing 
technique. Consequently the research in this report is directed into two lines: the first one 
concerns the terminology, used in the Russian and Bulgarian educational literature and its 
substitution with a new one. The second line introduces new ideas for the turning 
counterpoint from pedagogical point of view. 

 
Ñëîæíèÿò êîíòðàïóíêò å ïîëèôîíè÷íà òåõíèêà. Ñ íåÿ, ñëåä êîìïîçèðàíå íà 

ïðåäâàðèòåëíî îáìèñëåíà è ïîäãîòâåíà ìóçèêàëíà ñòðóêòóðà, ñå ðåàëèçèðàò åäíà, äâå 
èëè ìíîãî ïðîèçâîäíè.  

Òîçè êîíòðàïóíêòè÷åí ïîõâàò ñúäúðæà â ñåáå ñè îãðîìåí ïîòåíöèàë, ïîçâîëÿâàù 
åäèí ìóçèêàëåí ìàòåðèàë äà áúäå èçïîëçâàí ìíîãîêðàòíî â åäíî  ïðîèçâåäåíèå. 
Íàïðèìåð, ñàìî ïðåâðàòíèÿò êîíòðàïóíêò â îêòàâà ñúäúðæà òåõíîëîãè÷íî îáùî 14 
âàðèàíòà çà ïðåìåñòâàíå íà ìåëîäèèòå. Òîâà ïðåâðúùà ñëîæíèÿ êîíòðàïóíêò â åäíî îò 
îñíîâíèòå ñðåäñòà çà îáîãàòÿâàíå è âàðèðàíå íà ïîëèôîíè÷íàòà òâîðáà. 

 Çà óñâîÿâàíåòî íà ñëîæíèÿ êîíòðàïóíêò å íåîáõîäèìî êîìïëåêñíîòî îñúçíàâàíå 
è ðàçáèðàíå íà îòäåëíèòå åëåìåíòè, îò êîèòî å ñúñòàâåíà òàçè êîìïîçèòîðñêà òåõíèêà. 
Çà öåëòà íàñî÷âàì èçñëåäâàíåòî ñè â äâå ëèíèè.  Ïúðâàòà îáõâàùà èçïîëçâàíàòà 
òåðìèíîëîãèÿ â ðóñêàòà è áúëãàðñêàòà îáðàçîâàòåëíà ëèòåðàòóðà è çàìåíÿíåòî é ñ 
íîâà. Âòîðàòà å âíàñÿíåòî íà íîâè èäåè îò ïåäàãîãè÷åñêà ãëåäíà òî÷êà çà ïðåâðàòíèÿ 
êîíòðàïóíêò. Àíàëèçèðàíåòî, îáîáùàâàíåòî è èçâåæäàíåòî íà îñíîâíè 
çàêîíîìåðíîñòè  å åäèí îò îñíîâíèòå ìè ïðèíîñè â òîçè äîêëàä. 

Êàòî íà÷àëî â ñâîåòî èçñëåäâàíå ùå ïðîñëåäÿ êàê èäåÿòà çà ñëîæíèÿ êîíòðàïóíêò 
ñå å ðàçâèëà â ãîäèíèòå. Ùå ñè ïîñëóæà ñúñ ñðàâíåíèå íà ðàçëè÷íè äåôèíèöèè íà 
îòäåëíè àâòîðè ïî ðàçãëåæäàíèÿ ñëó÷àé. 

Îñíîâèòå íà òåîðåòè÷íèòå ïîëîæåíèÿ çà ñëîæíèÿ êîíòðàïóíêò ñà ïîñòàâåíè îò 
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Òàíååâ (1856 – 1915) â „Ïîäâèæíîé êîíòðàïóíêò ñòðîãîãî ïèñüìà” 
(1909). Ïîíÿòèåòî ñëîæåí êîíòðàïóíêò å âúâåäåíî îò íåãî ïðè ïðåâîäà íà êíèãàòà  íà 
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L. Bussler „Der strenge Satz in der musikalischen Kompositionslehre”(1885). Äî òîçè 
ìîìåíò, â íåìñêàòà ìóçèêàëíî - òåîðåòè÷íà ëèòåðàòóðà, ñðîäåí íà òåðìèíà ñëîæåí 
êîíòðàïóíêò å mehrfacher kontrapunkt.  Íî òàì, òîé ñå ðàçáèðà åäèíñòâåíî, êàòî 
òðèãëàñíè è ÷åòèðèãëàñíè êîìáèíàöèè íà âåðòèêàëíî ïðåìåñòåíè ìåëîäèè. 

Åòî è  äåôèíèöèÿòà íà Òàíååâ: 
„Íèå íàðåêîõìå ñëîæåí òîçè êîíòðàïóíêò, ïðè êîéòî îò ïúðâîíà÷àëíî 

ñúåäèíåíèå íà ìåëîäèèòå ñå ïîëó÷àâà åäíî èëè íÿêîëêî ïðîèçâîäíè” (9, ñ.10). 
Â òàçè äåôèíèöèÿ ñà âúâåäåíè îñíîâíèòå ïîíÿòèÿ çà ñëîæåí êîíòðàïóíêò – 

ïúðâîíà÷àëíî è ïðîèçâîäíî ñúåäèíåíèå. Òå ñå èçïîëçâàò, êàêòî îò ðóñêàòà, òàêà è îò 
áúëãàðñêàòà îáðàçîâàòåëíà ñèñòåìà. 

Ñëåäâàùàòà äåôèíèöèÿ å íà Ôðàéîíîâ: 
„Ñëîæåí êîíòðàïóíêò å ñúåäèíåíèå íà ìåëîäèè, êîåòî ïðè ïîâòàðÿíå ñå 

ïðåäñòàâÿ â íîâà êîìáèíàöèÿ”. (10, ñ.13). 
Ïðàâè âïå÷àòëåíèå, ÷å òóê ñà èçáåãíàòè äóìèòå íà÷àëíî è ïðîèçâîäíî, êàòî  ñà 

çàìåíåíè ñúñ ñúåäèíåíèå è íîâà êîìáèíàöèÿ. Äðóã êëþ÷îâ ìîìåíò å ïîâòîðåíèåòî. Òî 
íè çàãàòâà èäåÿòà, ÷å îñíîâíàòà ñòðóêòóðà å ïðåäâàðèòåëíî îáìèñëåíà è äàâà 
âúçìîæíîñò çà îáðàçóâàíå â ïðîèçâîäíî. 

Äðóãè èçâåñòíè äåôèíèöèè çà ñëîæíèÿ êîíòðàïóíêò ñà íà Ñòåïàíîâ è Ñêðåáêîâ.. 
.„Ñëîæåí êîíòðàïóíêò ñå íàðè÷à ñú÷åòàíèåòî ìåæäó ìåëîäèè, êîåòî äîïóñêà 
(ïðåäïîëàãà) âúçíèêâàíå íà íîâî ñú÷åòàíèå ìåæäó ñúùèòå ìåëîäè”. (8, ñ.36). 

Ñëîæåí êîíòðàïóíêò  (áåë. Ã.Ø.) ” å òàêîâà ñúåäèíåíèå íà ìåëîäèèòå, 
êîåòî âêëþ÷âà â ñåáå ñè âúçìîæíîñò çà íîâî ñúåäèíåíèå ìåæäó òÿõ”. (7, ñ.37). 

È â äâåòå äåôèíèöèè ñå ïîäðàçáèðà  íàëè÷èåòî íà îñíîâíà ñòðóêòóðà, êîÿòî 
äîïóñêà èëè äàâà âúçìîæíîñò çà íîâî ñúåäèíåíèå/ñú÷åòàíèå. 

Â áúëãàðñêàòà òåîðåòè÷íî – îáðàçîâàòåëíà ëèòåðàòóðà êàòî îñíîâíè ñà âúâåäåíè 

ñëåäíèòå äåôèíèöèè: 

„Ñëîæåí êîíòðàïóíêò ñå íàðè÷à òàêîâà ñúåäèíåíèå îò äâà, òðè èëè 
ïîâå÷å ãëàñà, êîåòî ïðèòåæàâà âúçìîæíîñòòà äà ñå ÿâè è ïî äðóã, ïðîèçâîäåí 
íà÷èí”. (3, ñ.76). 

„Ñëîæåí êîíòðàïóíêò ñå íàðè÷à òåõíèêàòà, êîÿòî ïîçâîëÿâà èçâëè÷àíå 
íà ñú÷åòàíèÿ îò äâà, òðè è ïîâå÷å ãëàñà, ÷èèòî ìåëîäèè ïðèòåæàâàò 
âúçìîæíîñòòà äà ñå ÿâÿâàò è ïî äðóã, ïðîèçâîäåí íà÷èí”. (4, ñ.98). 

Êàêòî è â äåôèíèöèèòå íà ðóñêè àâòîðè, òóê ñå ïîä÷åðòàâà âúçìîæíîñòòà äâå, 
òðè èëè ïîâå÷å ìåëîäèè äà ñå ÿâÿò ïî äðóã, ïðîèçâîäåí íà÷èí. Âñúùíîñò, 
íåðåàëèçèðàëàòà ñå ñòðóêòóðà, ñè îñòàâà ñàìî åäíà òåîðåòè÷íà âúçìîæíîñò (ïîòåíöèÿ), 
ñëåäîâàòåëíî â òåçè ñëó÷àè íå ìîæåì äà ãîâîðèì çà ðåàëíî îñúùåñòâåí ñëîæåí 
êîíòðàïóíêò. Òîé å íàëèöå ñàìî òîãàâà, êîãàòî íà÷àëíàòà ñòðóêòóðà ñå ðåàëèçèðà â 
ïðîèçâîäíà  âñëåäñòâèå íà ïðåäâàðèòåëíî îáìèñëåí è ñúçíàòåëíî òúðñåí ðåçóëòàò. Ïî 
òàêúâ íà÷èí  çíà÷åíèåòî íà ïîíÿòèÿòà  „äîïóñêà”, „ïðåäïîëàãà”, „äàâà âúçìîæíîñò”  
çâó÷è äâóçíà÷íî è ñúäúðæàò â ñåáå ñè ñìèñúëà è íà íåðåàëèçèðàíà ñòðóêòóðà. Åòî 
çàùî, òåçè ïîíÿòèÿ áèõà ìîãëè äà ñå çàìåíÿò ñ äóìàòà ðåàëèçèðàíå. 

Íÿêîè ñúâðåìåííè òåîðåòèöè ïðàâÿò îïèò äà ïðîìåíÿò òåçè òåðìèíè, êîèòî ñà 
ñå ïðåâúðíàëè â îñíîâíè çà ñëîæíèÿ êîíòðàïóíêò. Òàêà íàïðèìåð, ìîÿò íàó÷åí 
ðúêîâîäèòåë â äèñåðòàöèÿòà ñè „Òåîðèÿ è òåõíîëîãèÿ íà ïîëèìîðôè÷íàòà ñòðóêòóðà” 
(1999) ÷óâñòâà íåîáõîäèìîñòòà äà âúâåäå íîâè ïîíÿòèÿ, îñíîâíî ñ öåë äà ñå âíåñå ïî – 
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ãîëÿìà òî÷íîñò â áúëãàðñêèÿ åçèê. òåðìèíèòå êàòî” ñúåäèíåíèå”, „ñú÷åòàíèå, êîèòî ñå 
ñðåùàõà äîñåãà â ðóñêàòà è áúëãàðñêà ëèòåðàòóðà, òîé çàìåíÿ ñúñ ñòðóêòóðà (îò ëàò. 
structure – ñòðîåæ) - îñíîâíà èëè íà÷àëíà  (îò ëàò. Principalis – îñíîâíà, ãëàâíà) è 
ïðîèçâîäíà – (îò ëàò. Orginalis, Organ = èíñòðóìåíò, â ñìèñúë íà èíñòðóìåíòàëíî 
ïðîèçâåäåíà). Çà ïî – ãîëÿìà òî÷íîñò ïðèåìàìå, ÷å åäèí ãëàñ è ìåëîäèÿ íå ìîãàò äà ñå 
äâèæàò, ôîðìóëèðîâêà, êîÿòî ñúùî ÷åñòî ñðåùàìå â äåôèíèöèèòå. Òå ñå çàìåíÿò ñ 
ïðåìåñòâàíå íà ìåëîäèÿ èëè ìåëîäèè.  Âñè÷êè òåçè íîâè òåðìèíè è ïîÿñíåíèÿ, 
íàïúëíî ïðèåìàì è èçïîëçâàì â ñâîèòå àíàëèçè. 

Îò âñè÷êè òåçè äåôèíèöèè çà ñëîæåí êîíòðàïóíêò ìîæå äà ñå èçâëåêàò  
îñíîâíèòå ïðèíöèïè íà òàçè êîìïîçèöèîííà òåõíèêà. Òå ñå èçðàçÿâàò â òîâà, ÷å îò 
ìóçèêàëíà ñòðóêòóðà (äâå è ïîâå÷å ìåëîäèè), ñëåä ïëàíèðàíî ïðåìåñòâàíå èëè 
ïðåîáðàçóâàíå íà ìåëîäèèòå ñå ïîëó÷àâà íîâà ñòðóêòóðà (ïðîèçâîäíî), êîÿòî çàïàçâà 
íîðìèòå çà ïðàâèëåí êîíòðàïóíêò.  

Ñëîæíèÿò êîíòðàïóíêò å è ïðèíöèïúò íà òðèòå Ï-òà: 

 Ïëàíèðàíå 

 Ïðåìåñòâàíå (Ïðåîáðàçóâàíå) 

 Ïðîèçâîäíî 
 
Îñâåí ñ ïðåìåñòâàíå, ìåëîäèèòå ìîãàò äà ñå òðåòèðàò ñ ðàçëè÷íè 

êîíòðàïóíêòè÷íè òåõíèêè – îãëåäàëíà, ðàêîõîäíà, àóãìåíòàöèÿ è äèìèíóöèÿ. Â òåçè 
ñëó÷àè ãîâîðèì çà ïðåîáðàçóâàíå íà ìåëîäèÿòà, à íå çà ïðåìåñòâàíå. 

Ñëåä òîâà óòî÷íåíèå å íåîáõîäèìî äà èçÿñíèì è çíà÷åíèåòî íà òðèòå Ï-òà. Ñëåä 
ïëàíèðàíå â íà÷àëíàòà ñòðóêòóðà, íèå ïðåìåñòâàìå èëè ïðåîáðàçóâàìå åäíà èëè 
íÿêîëêî ìåëîäèè, â ðåçóëòàò íà êîåòî ïîëó÷àâàìå ïðîèçâîäíî.  

Áåç ðåàëèçàöèÿ â íîâà ïðîèçâîäíà ñòðóêòóðà, íèå ñè îñòàâàìå â óñëîâèÿòà íà 
îáèêíîâåí (ïðîñò) äâóãëàñ! 

Íà áàçàòà íà òåçè ðàçáèðàíèÿ çà ñëîæåí êîíòðàïóíêò âúâåæäàì  ñëåäíèòå 
äåôèíèöèè: 

Ñëîæåí êîíòðàïóíêò: ðåàëèçèðàíåòî íà íîâè êîíòðàïóíêòè÷íè âçàèìîîòíîøåíèÿ 
ìåæäó íàé–ìàëêî äâå ìåëîäèè ñëåä òÿõíîòî ïëàíèðàíî ïðåìåñòâàíå èëè 
ïðåîáðàçóâàíå â íîâè ïðîèçâîäíè ñòðóêòóðè. 
Íà÷àëíà ñòðóêòóðà: ìóçèêàëåí ñòðîåæ, â êîéòî ñà ïëàíèðàíè (êîäèðàíè) ïðåìåñòâàíèÿ 
èëè ïðåîáðàçóâàíèÿ íà åäíà èëè íÿêîëêî ìåëîäèè. 
Ïðîèçâîäíà ñòðóêòóðà: ìóçèêàëåí ñòðîåæ, â êîéòî ñå ðåàëèçèðàò ïëàíèðàíè 
ïðåìåñòâàíèÿ èëè ïðåîáðàçóâàíèÿ îò íà÷àëíàòà ñòðóêòóðà. 
Ïðåìåñòâàíå: òðåòèðàíå íà ìóçèêàëíèÿ ìàòåðèàë â õîðèçîíòàëåí è âåðòèêàëåí ïëàí, 
èëè â êîìáèíàöèÿ ìåæäó òÿõ. 
Ïðåîáðàçóâàíå: ðåàëèçèðàíå íà ïðîèçâîäíè ñòðóêòóðè  ïîñðåäñòâîì êîíòðàïóíêòè÷íè 
òåõíèêè, êàòî: îãëåäàëíà, ðàêîõîäíà, àóãìåíòàöèÿ, äèìèíóöèÿ èëè êîìáèíàöèèòå 
ìåæäó òÿõ. 

Îò òåîðåòè÷íà ãëåäíà òî÷êà ñëåäâàùèÿ âàæåí ìîìåíò çà óòî÷íåíèå å 
íàèìåíîâàíèåòî íà âèäà ñëîæåí êîíòðàïóíêò. Â áúëãàðñêàòà ó÷åáíà ëèòåðàòóðà 
îñíîâíî ñà âúâåäåíè òåðìèíèòå „äâîåí”, „òðîåí” è „÷åòâîðåí” ñëîæåí êîíòðàïóíêò. 
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Òîâà çàâèñè îò áðîÿ íà ãëàñîâåòå, êîèòî ñå ïðåìåñòâàò. Òàêà íàïðèìåð, êîãàòî äâå îò 
ìåëîäèèòå ñà â îòíîøåíèå íà ñëîæåí êîíòðàïóíêò ãî íàðè÷àìå äâîåí. Âúçìîæíî å êúì 
òÿõ äà èìà äîáàâåíè äðóãè ìåëîäèè, íî òå ðåàëíî ñà ñàìî ïðèäðóæàâàùè. À. 
Êàðàñòîÿíîâ ïðàâè ìíîãî âàæíî óòî÷íåíèå: „...òðÿáâà äà ñå ïðàâè ðàçëèêà ìåæäó 
äâîåí è äâóãëàñåí, òðîåí è òðèãëàñåí, ÷åòâîðåí è ÷åòèðèãëàñåí êîíòðàïóíêò” 
(2, ñ.11).  

Âñúùíîñò àâòîðúò èìà ïðåäâèä, ÷å êîíòðàïóíêòúò (äâîåí, òðîåí èëè ÷åòâîðåí) ñå 
îïðåäåëÿ îò áðîÿ íà ìåëîäèèòå, êîèòî ñå ïðåìåñòâàò èëè ïðåîáðàçóâàò. Â òîâà 
ðàçáèðàíå èìà è èçâåñòíà íåòî÷íîñò. Ïðåäñòàâåòå ñè äâîåí êîíòðàïóíêò, â êîéòî ñàìî 
åäíàòà ìåëîäèÿ ñå ïðåìåñòâà. Â òåçè ñëó÷àè, ñå èçïîëçâàò òåðìèíèòå ïúëåí è íåïúëåí 
ïðåâðàòåí êîíòðàïóíêò, à Àíãåë Àíãåëîâ ãè çàìåíÿ ñ ÷àñòè÷åí è öÿëîñòåí.. Òîé ïèøå: 
„êîãàòî ñå ïðåìåñòâà ìåëîäèÿòà ñàìî íà åäèíèÿ îò äâàòà ãëàñà, òî 
êîíòðàïóíêòúò å íåïúëåí (÷àñòè÷åí)...êîãàòî è äâåòå ìåëîäèè ñå ïðåìåñòâàò 
ñòåñíèòåëíî è ñ ïðåâðàòíîñò, òî êîíòðàïóíêòúò å ïúëåí (äâîåí) 
ïðåâðàòåí”.(6, ñ.32).  

Ìîèòå ðàçáèðàíèÿ ñà, ÷å äóìàòà ïðåâðàòíîñò òðÿáâà äà ïðèñúñòâà â ñàìîòî 
íàèìåíîâàíèå íà òîçè âèä ñëîæåí êîíòðàïóíêò. Õðîíîëîãè÷íèÿò ïðåãëåä íà 
áúëãàðñêèòå ó÷åáíèöè ïî ïîëèôîíèÿ ïîêàçâà, ÷å àâòîðè, êàòî: Ä. Ðàäåâ, Àñåí 
Êàðàñòîÿíîâ, Äèìèòúð Õðèñòîâ èçïîëçâàò ïîíÿòèåòî äâîåí, òðîåí, ÷åòâîðåí 
êîíòðàïóíêò. Â òîçè ñìèñúë, êàòî íàé – òî÷íî ïðèåìàì íàèìåíîâàíèåòî íà Çäðàâêî 
Ìàíîëîâ è Àíãåë Àíãåëîâ, êîèòî èçïîëçâàò ïîíÿòèåòî ñëîæåí ïðåâðàòåí êîíòðàïóíêò. 
Îùå ïîâå÷å, ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè, ñòóäåíòèòå ðàáîòÿò åäèíñòâåíî â óñëîâèÿòà íà 
äâóãëàñ è òåðìèíúò „äâîåí” ñå ïîäðàçáèðà. Åòî çàùî ñ ìîÿò íàó÷åí ðúêîâîäèòåë 
ñòèãíàõìå äî èçâîäà, ÷å òîé ìîæå äà ñå çàïàçè çà ïî – ñëîæíè ôîðìè: äâîéíè êàíîíè, 
äâîéíè ôóãè è äð.  

Íåêà äà èëþñòðèðàìå ñëîæåí ïðåâðàòåí êîíòðàïóíêò â îêòàâà. Ùå èçïîëçâàì 
êîíñòðóêòèâåí ïðèìåð îò Éîõàí Éîçåô Ôóêñ (1660 – 1741). Â íåãîâèÿ Gradus ad 
Parnassum (1725), íåìñêèÿò òåîðåòèê ñå ñïèðà íà åäèí îò âèäîâåòå ñëîæåí 
êîíòðàïóíêò, òîçè ñ âåðòèêàëíî ïðåìåñòâàíå è êðúñòîñâàíå (ïðåâðàòíîñò) íà 
ìåëîäèèòå. Îùå ïî–èíòåðåñíî å, ÷å â àíãëèéñêèÿ ïðåâîä íà Àëôðåä Ìàí, òîçè äÿë îò 
ïîëèôîíèÿòà, çàåäíî ñ òåìàòà çà ôóãà íå å âêëþ÷åí. Òîâà íàëîæè äà ñå ïîçîâà íà 
ëàòèíñêèÿ îðèãèíàë, à ñàìèòå íîòíè ïðèìåðè äà ðàçøèôðîâàì îò ñòàðèòå êëþ÷îâå 
„Äî”. 
 

Íà÷àëíà ñòðóêòóðà:(ïðèìåð1) 
 

 
 

Â ïúðâèÿ äâóãëàñ, êîéòî å íà÷àëíà ñòðóêòóðà, å ïëàíèðàíî êîíòðàïóíêòúò äà áúäå 
ïðåìåñòåí îêòàâà ïî–íèñêî. Çà óñïåøíîòî ðåàëèçèðàíå íà ïðîèçâîäíàòà ñòðóêòóðà ñå 
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âíèìàâà ñúâúðøåíèÿò êîíñîíàíñ êâèíòà äà áúäå òðåòèðàí êàòî äèñîíàíñ. Èíòåðåñíîòî 
â ñàìèÿ ïðèìåð å, ÷å Ôóêñ, âåðîÿòíî íå öåëåíàñî÷åíî, íå å èçïîëçâàë òîçè èíòåðâàë. 

 
 
Ïðîèçâîäíà ñòðóêòóðà: 
 

 
 

Â ïðîèçâîäíàòà ñòðóêòóðà äâåòå ìåëîäèè ñà ñè ðàçìåíèëè ìåñòàòà, ñ êîåòî ñå 
ïîñòèãà ïðåâðàòíîñòòà. 

Çà ïî –äîáðî êà÷åñòâî íà äâóãëàñà â íà÷àëíàòà ñòðóêòóðà ìîæå äà ñå èçïîëçâà 
ìåòîäà íà òðèòå ïåòîëèíèÿ, èçâåñòåí îùå êàòî ïðîãðàìèðàíî ïîñòðîåíèå (ïðîåêöèîíåí 
ìåòîä). Òîé ñå îòêðèâà â òðóäîâåòå îò XVI â., íàïðèìåð íà N. Vincentino „L,antica 
musica”. Òàì îòñúñòâà ïîíÿòèåòî ïðîåêöèÿ, íî ñå îñúçíàâà êàòî ïðåäâàðèòåëíî 
ñúîáðàçÿâàíå . Äà âèäèì òàêàâà ðåàëèçàöèÿ ïðè Ôóêñ: 

 

 
 

Àêî íàïèñàíàòà êàòî ãîðåí ãëàñ ìåëîäèÿ èçïúëíÿâà ôóíêöèÿòà íà cantus firmus , 
òî íîòèòå, íàïèñàíè îêòàâà ïî – íèñêî íà áàñîâ êëþ÷ ôà ñà ôèêòèâåí åëåìåíò – Fictio – 
è îáðàòíî. Òàêà íàïðèìåð, ìîæåì äà âúçïðèåìåì áàñîâàòà ïàðòèÿ êàòî cantus firmus. 
Êîíòðàïóíêòè÷íàòà ìåëîäèÿ ìåæäó òÿõ (íà ñðåäíîòî ïåòîëèíèå) å ñèíõðîíèçèðàíà 
òàêà, ÷å äà áúäå ñúîáðàçåíà ñïîðåä ïðàâèëàòà ïðè çâó÷åíåòî  ïîîòäåëíî ñ äâåòå êðàéíè 
ìåëîäèè. 

Íå ñëó÷àéíî Ôóêñ ñå ñïèðà íà òîçè âèä ïðåâðàòåí êîíòðàïóíêò, òúé êàòî òîé äàâà 
íàé – ãîëåìè âúçìîæíîñòè çà êîíòðàïóíêòè÷íè ðåøåíèÿ. Çàòîâà â õóäîæåñòâåíàòà 
ïðàêòèêà íàé – èçïîëçâàí å ïðåâðàòíèÿò êîíòðàïóíêò ñ èíòåðâàë íà ïðåìåñòâàíå 
îêòàâà, äåöèìà è äóîäåöèìà. Èìåííî ïî òàçè ïðè÷èíà è â áúëãàðñêàòà ïåäàãîãè÷åñêà 
ïðàêòèêà å çàëåãíàëî êàòî çàäúëæèòåëåí ìèíèìóì óñâîÿâàíåòî íà òåçè òðè âèäà 
âåðòèêàëåí ïðåâðàòåí êîíòðàïóíêò.  
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Ñëåäâà äà ðàçãëåäàì íÿêîè âàæíè ìîìåíòè îò ìåòîäè÷åñêî åñòåñòâî. Òîâà ñå 
íàëàãà îò ïîÿâèëèòå ñå ðàçëè÷èÿ â áúëãàðñêèòå ó÷åáíèöè ïðè òðåòèðàíåòî íà îñíîâíè 
ïîëîæåíèÿ, ñâúðçàíè ñ óïîòðåáàòà íà óíèñîíà, íàäâèøàâàíåòî íà äîïóñòèìèÿ èíòåðâàë 
íà ïðåìåñòâàíå ìåæäó äâåòå ìåëîäèè, çàáðàíàòà çà êðúñòîñâàíå è äð.  

Íà ïúðâî ìÿñòî ùå àêöåíòèðàì âíèìàíèåòî ñè âúðõó óïîòðåáàòà íà óíèñîíà. 
Îñâåí, ÷å íå ñå èçïîëçâà òîëêîâà ÷åñòî â ñðàâíåíèå ñ äðóãèòå èíòåðâàëè, òîé å 
îáâúðçàí è ñ äîïúëíèòåëíè óñëîâèÿ çà íåãîâîòî ïðàâèëíî âúâåæäàíå è îòâåæäàíå. Â 
áúëãàðñêèòå ó÷åáíèöè ïî ïîëèôîíèÿ ñðåùàìå ðàçëè÷íè èíòåðïðåòàöèè çà íåãîâàòà 
óïîòðåáà. Â êîíòåêñòà íà ïðåâðàòíèÿ êîíòðàïóíêò â îêòàâà íÿêîè àâòîðè  ïðåïîðú÷âàò 
òîçè èíòåðâàë äà íå ñå èçïîëçâà.  

Äåéñòâèòåëíî, óïîòðåáàòà íà óíèñîíà, ðåñïåêòèâíî îêòàâàòà, íå ñå èçïîëçâà 
òîëêîâà ÷åñòî â ñðàâíåíèå ñ äðóãè èíòåðâàëè, íî òîâà íå îçíà÷àâà, ÷å íå ìîæåì äà ãî 
èçïîëçâàìå, êàêòî ñúâåòâà Ä. Ðàäåâ: „èíòåðâàëúò îêòàâà òðÿáâà äà ñå èçáÿãâà, 
ïîíåæå ïðè îáðúùàíåòî òîé ñå îáðúùà â ïðèìà è ñòàâà ñëèâàíå íà 
ãëàñîâåòå...èçîáùî ìåæäó íà÷àëíèÿ è çàêëþ÷èòåëíèÿ èíòåðâàë òðÿáâà äà ñå 
óïîòðåáÿâàò èíòåðâàëè ïî – ìàëêè îò îêòàâà, íî íå è ïðèìà (óíèñîí). (5, 
ñ.48,49). 

Îïèò çà ïî – ïîäðîáíî ðàçãëåæäàíå íà îêòàâàòà/óíèñîíà ïðàâè Êàðàñòîÿíîâ:”íå 
ìîæåì äà ÿ èçïîëçâàìå íà ñèëíî âðåìå ïðè ñúîòíîøåíèå 1:1 (íîòà ñðåùó íîòà), 
çàùîòî ïðè îêòàâîâîòî ïðåâðúùàíå ùå ïîëó÷èì óíèñîí íà ñèëíî âðåìå. 
Îêòàâàòà ìîæå äà áúäå óïîòðåáåíà êàòî ïîäãîòîâêà èëè âñòúïëåíèå íà 
ñèíêîï èëè äà âñòúïè íà ñëàáî âðåìå ÷ðåç ñêîê” (2, ñ.13). 

Òóê å íåîáõîäèìî äà íàïðàâèì ÿñíî ðàçãðàíè÷åíèå ìåæäó èçïîëçâàíåòî íà òîçè 
èíòåðâàë â óñëîâèÿòà íà åäíà è äâå îêòàâè. Â ïúðâèÿ ñëó÷àé îêòàâàòà ñå ïðåâðúùà â 
óíèñîí è òîâà çàäúëæàâà òÿ äà ñå èçïîëçâà ñàìî â ñòðàíè÷íî äâèæåíèå. Ïðè âòîðèÿ 
ñëó÷àé îêòàâàòà ñå çàïàçâà, êàòî îêòàâà ñëåä ïðåâðúùàíåòî íà ìåëîäèèòå, è òîâà 
ïîçâîëÿâà íåéíîòî ïî – ñâîáîäíî òðåòèðàíå, âêëþ÷èòåëíî è â ïðîòèâîïîëîæíî 
äâèæåíèå íà ïúðâî âðåìå. 

 Â ãîðåñïîìåíàòèÿ öèòàò îò Êàðàñòîÿíîâ òåçè ìîìåíòè íå ñà äîñòàòú÷íî 
ïðåöèçèðàíè. Îêòàâàòà íàèñòèíà ìîæå äà ñå èçïîëçâà êàòî ïîäãîòîâêà çà çàäúðæàíå ñ 
ëèãàòóðà, èëè äà âñòúïè íà äðîáíà ÷àñò îò âðåìå, íî ñ âàæíîòî óòî÷íåíèå, ÷å å 
âúçìîæíî ñàìî â ñòðàíè÷íî äâèæåíèå. 

Óïîòðåáàòà íà óíèñîíà ìîæå äà ñå îáîáùè ñàìî â åäíî ïðàâèëî: Âúâåæäàíåòî ìó 
å ïîçâîëåíî íà âñÿêî ìåòðè÷íî âðåìå èëè äðîáíà ÷àñò îò âðåìå â ñòðàíè÷íî äâèæåíèå. 

Ñëåäâàùèÿò ìîìåíò îò ïåäàãîãè÷åñêî åñòåñòâî, íà êîåòî èñêàì äà îáúðíà 
ñïåöèàëíî âíèìàíèå, å çàáðàíàòà çà êðúñòîñâàíå è îòäàëå÷àâàíå íà ìåëîäèèòå íàä 
ïîçâîëåíèÿ èíòåðâàë íà ïðåìåñòâàíå â ñëîæíèÿ ïðåâðàòåí êîíòðàïóíêò. Çà öåëòà 
ïðèëàãàì ìîé èíñòðóêòèâåí ïðèìåð: 

Ã. Øàìëèåâ.                                                                              Èíñòðóêòóâåí ïðèìåð 
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Íåêà äà àíàëèçèðàìå íà÷àëíàòà ñòðóêòóðà. Íèñêèÿò ãëàñ å ñúñòàâåí îò öåëè íîòè 
è èãðàå ðîëÿòà íà cantus firmus. Â ãîðíèÿ ãëàñ åäèíñòâåíî âòîðàòà ÷åòâúðòèíà (íîòàòà 
„ìè”) å â êðúñòîñâàíå. Â ïúðâàòà ïðîèçâîäíà ñòðóêòóðà ðåàëèçèðàìå ñëîæåí 
ïðåâðàòåí êîíòðàïóíêò â îêòàâà. Íàïîìíÿìå, ÷å çà îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðåâðàòíîñò 
äâåòå ìåëîäèè íå ìîãàò äà íàäõâúðëÿò èíòåðâàëà íà ïðåìåñòâàíå, â ñëó÷àÿ – îêòàâà. 
Òóê ñå å ïîëó÷èëî òî÷íî òîâà. Íîòàòà „ìè”, ïîêàçàíà ñúñ ñòðåëêà, îáðàçóâà äåöèìà. 
Ñúùèÿò ñëó÷àé ñå ïîâòàðÿ è â ñëåäâàùàòà ïðîèçâîäíà ñòðóêòóðà, êîÿòî îòíîâî å 
ñëîæåí ïðåâðàòåí êîíòðàïóíêò, íî â äâå îêòàâè. Íà àíàëîãè÷íîòî ìåñòî, âòîðàòà 
÷åòâúðòèíà îòíîâî íàäõâúðëÿ ìàêñèìàëíî ïîçâîëåíèÿ èíòåðâàë. Îòòóê ìîæåì äà 
èçâëå÷åì äâå îñíîâíè çàêîíîìåðíîñòè: 

1. Ïðè êðúñòîñâàíå â íà÷àëíàòà ñòðóêòóðà ñå ïîëó÷àâà íàäõâúðëÿíå íà 
ìàêñèìàëíî ïîçâîëåíèÿ èíòåðâàë ìåæäó äâåòå ìåëîäèè â ïðîèçâîäíàòà 
ñòðóêòóðà. 

2. Èíòåðâàëúò, êîéòî ñå îáðàçóâà îò êðúñòîñâàíåòî â íà÷àëíàòà ñòðóêòóðà, å 
ïðîïîðöèîíàëåí íà èíòåðâàëà, ñ êîéòî ùå ñå íàäõâúðëè äîïóñòèìîòî 
ðàçñòîÿíèå â ïðîèçâîäíàòà ñòðóêòóðà. Òàêà íàïðèìåð, àêî èíòåðâàëúò íà 
êðúñòîñâàíå å òåðöà, â ïðîèçâîäíîòî ùå ñå ïîëó÷è îòíîâî òåðöà, íî íàä 
îêòàâà. Ïðè òîâà íÿìà íèêàêâî çíà÷åíèå, äàëè ðàáîòèì â óñëîâèÿòà íà åäíà 
èëè äâå îêòàâè. Ñúùàòà çàêîíîìåðíîñò ñå çàïàçâà è â äðóãèòå âèäîâå 
ïðåâðàòåí êîíòðàïóíêò. 

Àêî ïðîèçâîäíèòå ñòðóêòóðè ãè ïðèåìåì êàòî íà÷àëíè, òî âèæäàìå, ÷å âñÿêî 
íàäõâúðëÿíå íà ïîçâîëåíèÿ èíòåðâàë ùå äîâåäå äî êðúñòîñâàíå â ïðîèçâîäíàòà 
ñòðóêòóðà. 

Íà áàçàòà íà òåçè óñòàíîâåíè çàêîíîìåðíîñòè èçâëè÷àìå îñíîâíîòî ïðàâèëî: Ïðè 
ïîäãîòâÿíå íà íà÷àëíà ñòðóêòóðà, ñ öåë äà ñå ðåàëèçèðà ñëîæåí ïðåâðàòåí 
êîíòðàïóíêò, íå ñå ïîçâîëÿâà êðúñòîñâàíå èëè îòäàëå÷àâàíå íà ìåëîäèèòå íàä 
ïîçâîëåíîòî. 

Èçêëþ÷èòåëíî èíòåðåñíî å ïðàâèëîòî çà êðúñòîñâàíå íà Äèìèòúð Õðèñòîâ: 
„êðúñòîñâàíåòî íà ãëàñîâåòå, êàêòî è îòäàëå÷àâàíåòî èì ïîâå÷å îò èíòåðâàëà 
íà ïðåâðúùàíå, ñà äîïóñòèìè ñàìî çà íàé – êðàòêî âðåìå è â íàé – ìàëúê 
âúçìîæåí èíòåðâàë, ñëåä êîåòî òðÿáâà äà ñå èçëåçå îò òÿõ”. (4, ñ.101). 

Ïî ñúùèÿ âúïðîñ çà íàäâèøàâàíå íà ìàêñèìàëíîòî ðàçñòîÿíèå â îêòàâîâèÿ 
êîíòðàïóíêò Êàðàñòîÿíîâ ïðèåìà çà âúçìîæíî „ïðåâðúùàíåòî íà ãëàñîâåòå äà 
ñòàíå ïðåç îêòàâà”.(2, ñ.16) 

È â äâåòå ïðàâèëà íà àâòîðèòå  îñòàâà óñåùàíåòî, ÷å ìîæå, ìàêàð è çà êðàòêî, äà 
ñå íàäõâúðëè äîïóñòèìèÿ èíòåðâàë ìåæäó ìåëîäèèòå, èëè êàêòî ñïîìåíàâà 
Êàðàñòîÿíîâ, ïðîñòî â òåçè ñëó÷àè äà ñå ïðåìèíå â óñëîâèÿòà íà äâå îêòàâè, çà äà íå ñå 
ïîëó÷è  êðúñòîñâàíå. 

 Îò ïåäàãîãè÷åñêà ãëåäíà òî÷êà, ñïîðåä ìåí å èçêëþ÷èòåëíî âàæíî äà ñå ïîñòàâÿ 
ÿñíî èçèñêâàíå â êàêúâ èíòåðâàë íà ïðåìåñòâàíå äà ñå èçðàáîòè êîíòðàïóíêòúò. 
Íåçàâèñèìî îò âèäà ñëîæåí êîíòðàïóíêò – îêòàâîâ, äåöèìîâ èëè äóîäåöèìîâ, 
êðúñòîñâàíåòî èëè íàäõâúðëÿíåòî íà ïîçâîëåíèÿ èíòåðâàë ùå äîâåäå äî íåðåäíîñòè â 
ïðîèçâîäíàòà ñòðóêòóðà. Çàòîâà å òðóäíî äà ïðèåìåì òàçè ÷àñò îò ïðàâèëîòî íà 
Äèìèòúð Õðèñòîâ, êúäåòî ñå ïîçâîëÿâà íàäõâúðëÿíåòî íà èíòåðâàëà íà ïðåâðúùàíå, 
ìàêàð è çà êðàòêî âðåìå. 
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À ñåãà íåêà îòáåëåæèì ïðèíîñíèòå ìîìåíòè íà òîçè òðóä. 

1.  ÷àñò îò åñòåñòâåíèòå åòàïè çà ðàçáèðàíåòî â öÿëîñò íà ñëîæíèÿ êîíòðàïóíêò 
å  àãðåãèðàíåòî íà îáùèòå ïðèíöèïè, êîèòî íàðåêîõ Òðèòå Ï-òà,à èìåííî: 
ïëàíèðàíå, ïðåìåñòâàíå (ïðåîáðàçóâàíå) è ïðîèçâîäíî. 

2. Âíàñÿíå íà ïðåïîðúêè îò ïåäàãîãè÷åñêî åñòåñòâî, êàòî íàïðèìåð: çàáðàíàòà äà  
ñå íàäõâúðëÿ èíòåðâàëà íà ïðåìåñòâàíå èëè äà íå ñå êðúñòîñâàò ìåëîäèèòå â 
íà÷àëíàòà ñòðóêòóðà; ðàçãëåæäàíåòî íà óïîòðåáàòà íà óíèñîíà â ïî – ãîëÿìà 
êîíêðåòèêà è ò.í. 

3. Ñúçäàâàíå íà äåôèíèöèè çà ñëîæåí êîíòðàïóíêò, íà÷àëíà è ïðîèçâîäíà 
ñòðóêòóðà, ïðåìåñòâàíå, ïðåîáðàçóâàíå, ñ öåë ïîñòèãàíå íà íàó÷åí ïîäõîä. 
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‘’НОВАТОРСТВОТО НА ФЕРЕНЦ ЛИСТ В КЛАВИРНАТА ПИЕСА - 
ФОНТАНИТЕ НА ВИЛА Д’ ЕСТЕ’’ 

 
Златка В. Миронска 

 
 
Резюме 
 
Настоящият доклад разглежда новаторските тенденции в клавирното творчество на 
Ференц Лист. Анализът фокусира една от клавирните пиеси включени в трети том на 
поредицата Години на странстване. ‘’Les Jeux D’ Eaux A La Villa D’este’’ - в свободен 
превод - ‘Фонтаните на вила Д Есте’’ са отвазени най-пълно белезите на програмно-
романтичния стил на образната колоритност и бляскава виртуозност, които Лист 
въвежда в клавирното творчество.  

Ето защо изследването е насочено към новаторските принципи на пиесата и средствата 
които Лист използва. Лист пътува много и получава признание далеч от родната си 
Унгария името му остава в историята не единствено като композитор и виртуозен 
пианист но и като клавирен педагог, музикален писател, критик и диригент. 

 

Abstract 

The following paper examines the innovatory tendencies in the piano work of Ferenc Liszt. 
The analysis focuses on one of the piano plays included in the third volume of the series 
‘’Years of Wandering’’.  

The work of Ferenc Liszt marks a new age in the development of the Romanticism. It   
contributes to the romantic style in music. The new age of Liszt composicion is quite different 
because its aim is to unveil the abstract philosophical idea not the consequent description of 
action. It creates a new symphonic genre – symphonic poem. His name exists in history not 
only as a composer and a masterly pianist, but also as a piano teacher, a music writer, a critic 
and a conductor. Years of Wandering are distinguished between his solo music – three 
notebooks about Liszt’s journey. One of his first works where we find marks of the 
Impressionism is The Fountains of Villa d'Este – which is part of the collection. 

This is the reason why the study is pointed at the innovatory tendencies of the play and 
resources that Lizst uses. Lizst travels a lot and is acknowledged far from Hungary his 
motherland.  

 
Творчеството на унгарския пианист и композитор Ференц Лист отбелязва нов 

етап в развитието на Романтизма. Новаторството му е свързано в еднаква степен с 
развитието на композиционния стил и облика на клавирното изпълнение. 
Разностранната му творческата дейност като пианист, композитор, педагог и диригент 
се оформя под влияние на няколко национални култури – унгарската (с която е свързан 
през целия си живот), френската, немската и италианската. 
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Роден на 22 октомври 1811 г. в имението на унгарските князе Естерхази, в края 
на 1820 г. семейството му се премества във Виена, където Лист започва своето 
музикално образование. Неговите първи учители са пианистът Карл Черни и оперният 
композитор Антонио Салиери. Ярък, незаличим спомен за бъдещия композитор оставя 
срещата му с Лудвиг ван Бетовен. Под влияние на Бетовеновата музика в основата на 
по-късното му клавирно творчество се оформя стремеж към оркестрова мощ, свързана с 
разнообразието на оркестровите тембри, пресъздадени чрез звуковата палитра и 
регистрите на пианото. Следващият период (1823-1835) в живота на композитора 
протича във френската столица Париж, където се запознава с представителите на 
френската литература и философия – Юго, Жорж Санд, Ламартин, увличат го 
утопичните идеи на Сен-Симон. Силно влияние върху творческото му развитие оказва 
музиката на съвременниците му Берлиоз, Паганини и Шопен. Привлечен от 
новаторските идеи на Берлиоз, Лист прави първата транскрипция за пиано на 
„Фантастична симфония”, а под влияние на виртуозността в цигулковото изпълнение 
на Паганини, се появяват фантазия по темата на „Кампанела” и транскрипциите на 
„Капризи”-те за цигулка. Шопен също оказва влияние, преди всичко върху 
изпълнителското израстване на Лист – с изтънчената поетична самобитност и 
задълбоченост в интерпретацията на собствените си творби. В тези години унгарският 
пианист започва своята ярка концертна дейност, паралелно с дейността на педагог, 
налагаща се по-скоро по финансови причини. 

Именитият руски музиковед и музикален историк Михаил Друскин нарича 
следващия период от живота на Лист (1835-1847) „Години на странстване”, под 
влияние на  заглавието на клавирния цикъл в три тома. Композиторът живее 
последователно в Швейцария и Италия, където се възхищава на величествената картина 
на природата и изкуството на старите майстори. В клавирните пиеси, написани в този 
период и по-късно,  обединени в гореспоменатия цикъл, се отразяват както природни 
картини, така и впечатления от шедьоврите на италианската поезия, живопис и 
скулптура. В тези години пианистът концертира активно в Париж, Виена, в  родината 
си Унгария и Русия. Оформя се неговият ярък пианизъм и блестяща изпълнителска 
виртуозност.  

Във Ваймар протича следващият период от живота на Ференц Лист (1848-1861). 
Свързан предимно с богатата му педагогическа и просветителска дейност, периодът е 
характерен и с усилена творческа и композиторска продуктивност. Появяват се два  от 
трите тома „Години на странстване”, „Етюди по Паганини”, „Трансцендентални 
етюди”, сонатата в си минор, симфониите „Данте” и „Фауст”, 12 симфонични поеми, 
унгарски рапсодии и др. В последните години от живота си (1869- 1886) Лист живее 
във Ваймар и Рим, преподава уроци по пиано и създава школа от свои последователи, 
между които са имената на  Ханс фон Бюлов, Таузиг, Еужен д`Албер, Ал.Зилоти, Емил 
фон Зауер и др. Впечатленията от Рим намират образно превъплъщение в пиесите от 
третия том на „Години на странстване”, съдържащи религиозна вглъбеност и прозрение 
за новите изразни средства на импресионизма в изкуството. От програмните пиеси на 
Ф.Лист, обединени в цикли или сборници, най-голяма популярност  получава цикълът 
‘’Години на странстване.’’ 

 През 1855 г. е публикувана “Първа година на странстване’’. Този цикъл 
отразява впечатленията на Лист от швейцарската природа в 9 пиеси. В едни от тях 
виждаме спокойна, примамваща природа – ”На Валенщадското езеро”, “ При извора”. 
Мелодиите са дълбоко лирични. Създават впечатление за простор и хармония. Друг тип 
пиеси, с весели или печални мелодии, показват настроението и сцени от обикновения 
живот в планината – ”Пасторал”, “Еклога”. В тях са използвани швейцарски напеви.  

Енергичен ритъм, с мощни звукови акорди, и тревожни мелодии звучат в” Буря” 
и ‘’Параклисът на Вилхелм Тел’’. Централно място в цикъла заема пиесата “Долината 
на Оберман”. Пиесата има романтична образност – превъплъщава  противоречивия 
духовен свят на човека. Лист я сътворява, вдъхновен от романа в писма на френския 
писател Сенанкур. 

Пиесите в този том  въплъщават характерните за Лист - богатство на изразните 
средства и колоритност. Богатата ерудиция на композитора е широко отразена в 
опитите му да мисли като художник, да следва стремежите си към новаторство в 
сферата на романтичната програмна музика. Обсъждайки съдържателността на 
произведенията, авторът казва следното: ‘’В пиесите прозира моят копнеж да въплътя 
такъв идеален замисъл, при който всяка звукова комбинация се насища с поетичен 
тон”. [1] В пиесите са включени образи,  от една страна,  свързани с  изкуството от 
далечното минало, а от друга – пресъздаващи съвременния бит.  

Тематиката във “Втората година на странстване” е различна. Лист претворява 
впечатленията си от произведения на изобразителното изкуство, възвишената красота в 
творчеството на Рафаел, наситената с оттенъци на състояния  поезия на Петрарка. Със 
създаването на седемте пиеси, съдържащи се в сборника, Лист показва, че различните 
видове изкуство са в тясно родство помежду си. Тук са поместени “Трите сонета по 
Петрарка“ и сонатата “След четене на Данте”. Фантазията-соната ”След четене на 
Данте” съдържа ярка образност, отразяваща колорита в Дантевата поезия – възвишени 
емоции и пориви на фона на мрачните картини на Ада.  Към том ІІ от цикъла „Години 
на странстване” са включени и три пиеси с общо заглавие ‘’Венеция и Неапол’’, 
познати като ‘’Гондолиера’’, ‘’Канцона’’ и ‘’Тарантела’’. Тези образи от Италия 
пресъздават песенно-танцовална атмосфера. Лист развива принципите и основите на 
поетичната програмност. Творбите от „Втората година на странстване”, озаглавена 
‘’Италия’’ представляват завършен, съразмерен по структура цикъл, тематично 
обединен от Листовото възхищение пред италианската култура на Ренесанса. Вторият 
цикъл пиеси „Години на странстване” е завършен  двадесет години след пътуването на 
Лист до Италия и отпечатан през 1853г. Всяка заглавна страница включва рисунка на 
художника Кречмер. Лист е участвал при раждането на рисунките – намирал този 
процес за неделима част от програмния замисъл. Заглавната част на първата пиеса е 
илюстрирана с  картината на Рафаел "Годеж".  

„Трета година на странстване” притежава религиозна образност и вглъбеност, 
отразяващи сакрална възвишеност  (Angelus). В тези музикални шедьоври се проявява 
прозрение за новите изразни средства на импресионизма в изкуството, за 
импресионистичното впечатление от природата и света, характерни за творчеството на 
композиторите от следващото поколение. Най-ярко белезите на импресионизма  се 
открояват в пиесата „Фонтаните на вила Д’Есте”. Обобщеното третиране на 
програмността, представена чрез заглавието, конкретизира образното възприятие. 
Формата на пиесата е сложна триделна със структурно неоформен, развиващ  среден 
дял и динамична реприза-вариация. Към основните дялове са прибавени въведение и 
кода. Основният принцип,  по който се образува  сложната триделна форма е 
обогатяването й с действието на вариационността. Авторът поставя нова художествена 
идея – отсъствие на контрастно съпоставяне между двата основни дяла на сложната 
триделна форма,  характерно за класическите образци. Пиесата създава асоциации за 
ромола на водата на фонтаните и неговото непрекъснато движение чрез 
преобладаващия равномерен ход от тридесетивторини и шестнадесетини. Звуковата 
образност е постигната чрез максимално използване на тембровата характеристика на 
регистрите на пианото - от най-ниския до крайните звучности на високия регистър.    
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Пример 1  

 
 
Въведението директно асоциира с бързи водни каскади, чрез арпежите в 

шестнадесетини, устремено изкачващи се към високия регистър. Клавирната фактура е 
наситена в цялата пиеса с тремолообразни движения на паралелни квинти, трилери, 
акордово тремоло, скачащи терцови ходове и арпежи. В редица моменти се чувства 
сонорната същност на звуковите ефекти. Не случайно оригиналното наименование на 
пиесата на френски е “Jeu d`eau a la Villa d`Este”, което в буквален превод би следвало 
да бъде „Игра на водата на вила Д`Есте”. Непосредствени асоциации могат да се 
открият в пиесата на М. Равел „Игра на водата” и „Отражения на водата” от І том на 
цикъла „Образи” от Клод Дебюси. 

Въведението е широко развито и се състои от три етапа - начален, централен и 
трети, с тежнение към следващия дял. Протича в темпо Allegretto с размер 2/4 в 
тоналност фа диез мажор с динамика пиано-пианисимо. Първият дял на сложната 
триделна форма е структурно оформен в безрепризна развиваща проста двуделна 
форма, чието начало представлява период с неповторен строеж. Вторият дял има 
продължаваща и развиваща функция. Протича по-изразително в сравнение с по-

спокойния характер на първия. Фактурата е хомофонна, мелодията се развива на фона 
на тремоло в тридесетивторини. Главната тоналност е фа диез мажор. Простата 
друделна форма е последвана от варирано повторение. Построение в два такта следва 
измененото повторение на простата двуделна форма и я свързва със следващия дял.   

Средният дял на сложната триделна форма е структурно неоформен и тонално 
неустойчив. Започва в субдоминантовата тоналност си мажор и съдържа отклонения в 
подчинени тоналности ре диез и до диез. Състои се от две фази на развитие, в които 
свободно се преобразуват интонациите на тематичния материал от първия дял. Лист 
използва линеен синтез на тематичния материал от първи дял на формата в ниския слой 
на фактурата а в горния – хармонични фигурации, удвояване на терци и кварти в щрих 
стакато. В началото тематичният материал се развива секвентно в низходяща посока. 
По-късно се появява четиритактово построение, което тонално подготвя репризата, с 
начален тонален план  ми мажор. 

Третият дял на сложната триделна форма представлява динамична реприза-
вариация. Протича с по-високо ниво на напрежение в сравнение с експозицията и 
синтезира тематичния материал от експозицията и средния дял. Репризата има 
развиваща функция. Обновява тематичния материал и показва непроявените му черти. 
Възпроизвежда два пъти първия дял на експозицията като мащабът на структурата се 
увеличава, фактурата се уплътнява, а второто варирано провеждане е в ре мажор. 
Следва варирано провеждане на втория дял със значително увеличен мащаб.  
  Тоналният план на пиесата започва във фа диез мажор и завършва в 
доминантовата мажорна тоналност. В отделните дялове основната тоналност модулира 
към ре мажор, фа диез минор, до мажор. Фактурата е разнородна – акордово-
полифонична. Указанията за темпови промени в пиесата са непосредствено свързани с 
промените в характера на музиката: un poco Moderato. Brioso, un poco Lento. Цялата 
творба се изпълнява в характерното за Романтизма tempo rubato. Динамиката е в 
диапазон от рр до ff, непрекъснато сменяща окраската си - crescendo molto, sempre piu 
diminuendo, rinforzando, dolcissimo, cantando и др. 

Кодата на сложната триделна форма има резюмираща и обобщаваща функция. 
Синтезира тематичния материал от въведението, експозицията и средния дял. 
Централната фраза на кодата развива варирано тематичния материал от въведението, а 
заключителната – началните четиритактови построениея от експозицията. Във високия 
регистър на пианото (преобладаващ в пиесата) се осъществява онзи успокояващ 
водната стихия ход, с който в пълно смирение и спокойствие (ако не бяха последните 
няколко акорда) завършва бурното движение, заредено с водни отблясъци. 

Лист е най-яркият представител на романтичния стил, чиято музика притежава 
образно - емоционална сила, виртуозен блясък и едновременно с това се отличава с 
непосредствена естественост и изразителност. Унгарският композитор въздейства чрез 
колоритността на пианото,  извличайки непознати дотогава звуци от инструмента. На 
пианото се стреми да възпроизведе оркестровата звучност, масивното tutti и тембъра на 
отделните инструменти. Ритмическата свобода, свързана с отклонение от темпото при 
изпълнение, която Лист широко използва с непосредственост и богата фантазия, не е 
характерна при свирене на класическа музика. Това  е повод да бъде обявен за 
‘’негоден диригент’’. При изпълнение не е възприемал тактуването още от младостта 
си. Според А. Алексеев ритъмът  в Листовото творчество се определя от съдържанието 
на музиката, подобно на ритъма в стиховете, които съдържат неговия смисъл. За 
равномерното движение Лист казва: “то трябва да се ускори или забави с толкова, 
колкото изисква съдължанието.” [2] Феноменалната му виртуозност синтезира 
масивното звучене и блясък на двойните ноти, акорди, пасажи, обединени чрез богато 
използване на педала. Във връзка с нуждата от блясък и бързина в техниката, Лист 
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въвежда разпределение на звуковите съчетания между двете ръце и нови апликатурни 
принципи. Подобно на Шопен, възражда принципа за използване на палеца, правейки 
следващата крачка в това направление. В произведенията на Лист се срещат пасажи, в 
които петопръстният комплекс се следва от нов такъв. Този похват се нарича 
позиционно движение.  

 
Пример 2 

 
 

 
Отличителното в стила на Лист от този на другите композитори е 

наподобяването на вокалното bel canto в мелодиката. В творчеството си композиторът 
открива изкуството към средствата на импресионизма. За музиката му е характерно 
изобразителното, пъстро и живописно начало. Композиторът утвърждава програмно-
романтичния стил в музиката. Програмността му цели да разкрие абстрактната 
философска идея, а не последователно описание на действието. В инструменталните  
произведения използва една или повече теми, които изменя по характер. Похватът,  
използван за първи път от Берлиоз във ‘’Фантастична симфония’’, е развит от Лист и 
познат като ‘’монотематизъм’’. Композиторът създава нов жанр - симфонична поема -
едночастно произведение за оркестър, построено върху една тема. Творчеството му 
въздейства преди всичко с богатството във варирането на темите. Една и съща тема 
може да е лирична, a в развитието си да прозвучи патетично като марш. 
          Пламенен и възторжен, Лист оставя ярка следа в обществения музикален живот 
на Европа. Създава изпълнителски стил, отличаващ се с блясък, приповдигнат патос и 
виртуозност. Композиторът твърди че ‘’техниката се ражда от духа, не от материята’’. 
[3] Името му остава в историята не единствено като композитор, виртуозен пианист, но 
и като клавирен педагог, музикален писател, критик и диригент. 
          Лист се стреми през целия си живот да възпита чувство към прекрасното у хората 
и да ги приобщи към изкуството. В това той е виждал своя човешки дълг, като 
истински представител на Романтизма. За всеки, който обича изкуството и се чувства 
загрижен за съдбата на световната музикална култура, Ференц Лист е сред най - 
обичаните творци.  
  Към това славно име хората ще продължават да изпитват чувство на най - велика    
благодарност в бъдеще. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Ференц Лист, Музика и време, 2006 
2 А. Алексеев, История фортепианного искуства, І, ІІ часть, Музыка, 1988 
3 Ференц Лист, Музика и време, 2006 
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ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА  
НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП 

 
Мария И. Стоименова - постдокторант 

 
 

Резюме 
Всеки има право на достъп до образование, независимо колко е „различен“. Днес 

„различните“ деца са част почти от всеки клас. Интерактивните методи на обучение вече 
се използват много широко, но с успех могат да се прилагат и в обучението на ученици със 
специални образователни потребности (СОП). Чрез тях детето със СОП може да се чувства 
като част от класа, без да бъде изолирано, и в същото време да се обучава според своите 
възможности. 
 
 

Abstract 
Everybody has right to access by education, no matter how “different”  is. Today the 

“different” children are part of the most of each class. Interactive methods of education are usable 
most broad, but successful can be applied in a teaching of students with special educational 
needs. By interactive methods the child with special educational needs can feel like a part of the 
class without to be isolated and at the same time can learn according to his own possibilities. 

 
 
Идеята за интегрирането на деца с различни образователни нужди в общото 

образование не е нова, но е извървяла  дълъг път на развитие.  Във Всеобщата декларация 
за правата на човека чл.26, ал.1 [3,с.5] се посочва, че всеки човек има право на 
образование, което да е „насочено към цялостното развитие на човешката личност“. 
Основната идея при интеграцията на деца със СОП в реална учебна среда е те да бъдат със 
своите връстници и да бъдат поставени в една реална учебна ситуация, в която постепенно 
да се научат да се справят сами, без помощ. В Националния план за интегриране на деца 
със СОП и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета от 2004 г. се 
дава определение на понятието интегрирано обучение: „процес, при който детето 
независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда“ [6,с.3-4]. 
Според този Национален план включването в средата се осъществява чрез изграждане и 
функциониране на „подкрепяща среда“ с подходящи архитектурни и социално-битови 
условия, чрез индивидуални образователни програми, специални учебно-технически 
средства, дидактични материали и помагала. 

Този национален план е изготвен и осъществен още преди влизането на страната ни в 
Европейския съюз. Днес вече България има повече опит в обучението на деца със СОП, 
създадени са нови закони и разпоредби в тази насока. Последният проект на МОН е под 
наслов „Наука и образование за интелигентен растеж“. Една част от него е свързана и с 
обучението на ученици със СОП. Обществото също знае, че децата със специални 
образователни потребности се обучават наравно с другите, а не се крият, както е било 
преди години. 

От тук следва, че интегрирането на деца със СОП изисква редица промени: в 
законодателството; ресурсната обезпеченост; промяна в нагласите на обществото; промяна 
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на подхода на обучение в училище, но и подкрепа от страна на родителите и 
обществеността. Днес голяма част от ресурсните центрове са прикрепени към училищата, 
използва се нова терминология с ново значение – говори се за включващо обучение – 
ученикът със СОП се включва в реална учебна среда заедно със свои връстници, но в 
същото време получава подкрепа и помощ в ресурсния център в училището или 
населеното място, работи със специалисти – ресурсен учител, логопед, психолог. 
Учениците от масовия клас също участват в този процес – и те се адаптират към нова 
учебна среда, която включва „различните“ деца. 

Едни от водещите изследователи областта на интеграцията на учениците със СОП  в 
България са В. Радулов, З. Добрев, Д. Левтерова-Гаджалова, Ж. Атанасова.  

Обучението на деца със СОП в реална среда е специфично и изисква допълнителна 
подготовка от страна на учителя. Трябва да се има предвид, че при децата със СОП се 
изискват много по-малко като количество знания в сравнение с децата в норма. Много 
често при по-тежки състояния не можем да говорим за действително обучение. Но 
контактът с реалната среда и с реалната ситуация на обучение само по себе си са богатство 
за ученика със СОП. Въздействието, което оказва самото присъствие на детето в реалната 
среда, е комплексно, влияе цялостно на личността на детето със СОП. 

Музиката като изкуство въздейства върху самата личност и емоциите още с първите 
звуци от творбата. При децата със СОП се цели реакция – физическа, емоционална, чрез 
която да се установи дόсега на детето до музиката и по този начин да се осъществи 
обратна връзка, много важна и за приложението на интерактивни методи в обучението.  

Учителя по музика има много важна роля при определянето на знанията и уменията, 
които децата със СОП трябва да придобият в процеса на обучението си. Тези знания и 
умения задължително трябва да са съобразени с индивидуалните особености на ученика 
със СОП, могат, и е добре да бъдат свързани с неща които детето познава, умее, но и се 
опират на държавните образователни стандарти (ДОС) за съответния клас. Например, при 
слушане на музика на детето със СОП може да не дадем задача, а да очакваме само 
реакция при прослушване на произведението, или пък може да се постави по-лесна задача, 
която задължително трябва да отговаря на възможностите на детето. 

Като учител по музика в средищно общообразователно училище в моята работа се 
сблъсках с предизвикателството да работя с ученици със СОП. При тях традиционните 
методи на обучение на практика бяха неприложими и не даваха резултат. За да работя с 
тях се наложи да използвам творчески подход, въображение и интерактивни методи. 

Започнах индивидуална работа с учениците със СОП в СОУ „Народни будители“- гр. 
Брацигово през 2012-2013 учебна година, като наблюдавах и развитието конкретно на 
двама ученика, които днес са в осми клас, т.е. наблюденията ми са почти четиригодишни. 
През 2015-2016 учебна година в училището се записаха две деца със СОП в пети клас, 
което ме провокира да направя двуседмичен микро-експеримент с тях, за да приложа 
практически своите идеи и по този начин да използвам интерактивни методи и да се 
опитам да докажа, че основно чрез тях могат да се постигнат резултати при децата със 
СОП. Важно е да се отбележи, че три от изследваните деца със СОП са в семейна среда (М. 
Н. и Ф. К. от пети клас и С. Ш. – осми клас), а едно – в институция (С. А. – осми клас). Тук 
ще представя само част от получените резултати от микро-експеримента.  

Подготовката на дидактичните материали за експеримента ми отне около пет дни от 
предвидените общо тридесет дни за изпълнението му (от 10.03.2016 до 10.04.2016). Тези 
дидактични материали са (Снимки №3 и №4): картинки на музикални инструменти; 
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картинки с празници и обичаи; картинки с танци, хора, марш; картинки с видове вокални и 
инструментални формации; личица с пет различни настроения; подходяща музика за 
слушане; детски музикални инструменти. Включените в микро-експеримента деца са  
четири, три момичета и едно момче, на възраст  между 11 и 14 години, като всички са с 
лека умствена изостаналост. 

Снимка №1 илюстрира задачата на двете деца от пети клас в учебен час по музика 
съответно на 15 и 16 март 2016 г. И двете задачи са обвързани с дейността възприемане на 
музика.  

Задачата към класа (първата колона на снимка №1) е да определят акомпаниращите 
музикални инструменти по тембър и вида на оркестъра. За детето със СОП се предвижда 
индивидуална задача – да определи настроението, като може да избере едно личице от 
нарисуваните и да го прерисува на празен лист. Слушаната песен е „Мъри, Станку“. С тази 
задача ученичката Ф. К. се справи отлично, като нарисува три усмихнати личица, 
отговарящи на настроението на песента. 

Втората задача е изпълнена от М. Н., също от пети клас, но в нея се съдържа повече 
творчество, цели развитие на въображението и проверка на асоциативните умения на 
детето. Използвани са елементи от интерактивния метод - рисуване на идея, който е 
видоизменен (използват се подръчни материали и времето за изпълнение е ограничено в 
рамките на 5 до 10 минути), както и друг метод, заимстван от Практическа арт терапия [2], 
който се нарича Миниатюрна рисунка – учениците трябва да направят миниатюра, но по 
слушана музика, което е третия елемент на използвания метод, който дава творчеството и 
за него е нужно въображение. Произведението за възприемане е „Прелюд“ от сюита 
„Арлезианката“ на Жорж Бизе, предвиден за възприемане към темата за вариационна 
форма. В откъса най-ярко се откроява тембърът на струнните инструменти. На класа са 
раздадени малки листчета, на които учениците да скицират набързо всичко, което им 
хрумне, провокирани от възприемането на музикалното произведение. Това, което е 
нарисувала М. Н. по нейните думи е: „цигулка, замък и музикални къщи“. Ученичката е 
разпознала тембъра на цигулката и прави опит да я нарисува, което означава, че има 
достатъчно ярка музикална представа за тембъра на инструмента и за неговата форма, 
както и за начина на свирене, тъй като вляво е нарисувала и лък. Темата на произведението 
звучи тържествено, а ученичката със СОП е нарисувала замък, което означава, че е 
разпознала характера на произведението и го е изразила по най-достъпният за децата 
начин – образно, чрез рисунка. Творческият елемент в рисунката са двете „музикални 
къщи“. От този елемент в рисунката можем да направим извода, че ученичката има богато 
въображение, но вероятно и богати музикално-слухови представи. И при двете задачи 
децата със СОП са включени с конкретна задача в общата работа на класа.  

Друг вариант на определяне на настроението, който работи много добре е 
използването на личица с различни настроения (снимка №4). Няколко комплекта с 
настроения се раздават на целия клас със задачата при прозвучаване на музикалното 
произведение те да вдигнат подходящото настроение. Това е вид мозъчна атака, тъй като 
всички децата отговарят на задачата веднага щом са готови, без да изчакват края на 
музикалния откъс. Така детето със СОП не е изолирано от класа, не се откроява, защото 
това може да доведе до излишна показност и негативно отношение от страна на другите 
ученици в класа, т. е. всички трябва да са поставени при еднакви реални условия, което е и 
основната цел на включващото обучение днес.  
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Алтернативен вариант на мозъчна атака може да бъде и следният - учителят използва 
различни картинки от вестници, списания, детски книжки, на които са изобразени 
различни музикални формации – оркестри, хорове, танцови състави и др. Всяка картинка 
се вдига така, че да се вижда от целия клас, а учениците познават кой инструментален 
състав е изобразен. Този вариант на мозъчна атака може да се използва успешно и при 
деца със СОП в учебна среда. За да се съобразим с индивидуалните възможности на 
конкретното дете, може да се подберат картинки на танци например (снимка №4, долу, 
първите три картинки отляво надясно), като детето трябва да разпознае какво правят 
децата (хората) на картинките – танцуват или маршируват. Може да се използва още един 
вариант на задача, който аз използвах в микро-експеримента – децата трябва да определят 
коя картинка е излишна. При проведеният експеримент С. А. и Ф. К. веднага откриха 
излишната картинка, докато С. Ш. не успя от първия път, а се наложи да коментираме 
защо картинката е излишна, да сравним картинките и действията, които се извършват на 
тях (маршируване и танцуване на ръченица). На М. Н. дадох по-различна задача – да 
опише какви действия извършват децата на картинките, с което ученичката се справи 
отлично и без грешка. Трябва да отбележим, че за да изпълнят задачата успешно, децата 
със СОП понякога имат нужда от насочване от страна на учителя.  

При мозъчната атака се провокира мисленето, което при децата със СОП спомага за 
общото развитие на детето и за бързата му реакция в подобни учебни и житейски 
ситуации. 

Друг интерактивен метод, който е много благодатен при работа със деца със СОП е 
методът на проекта. Този интерактивен метод дава възможност темата да бъде представена 
под различна форма, спрямо възможностите и желанията на ученика. Дава възможност да 
се работи самостоятелно и в група, за да се развиват както индивидуалните компетенции 
на ученика, така и на социалните такива. Дава и възможност за творчество. Като пример 
ще посочим сн. №2, на която са изобразени два индивидуални проекта на ученика С. Ш. от 
осми клас. Първият проект е на тема „Коледа“ (двете рисунки на горния ред), като 
задачата е ученикът да нарисува зимна или коледна картина и да подбере подходяща 
музика към нея. За картината горе вляво на сн. №2 ученикът С. Ш., чрез работа с интернет, 
избра песента „Отново е Коледа“ на композитора Борис Карадимчев.  

Вторият проект е на тема „Джаз“(рисунките от втория ред на сн. №2). Класът е 
разделен на групи, всеки член от групата има индивидуална задача, подчинена на общата 
тема, например: да се подбере подходяща джазова музика на джаз-междучасие, да се 
намери информация за творчеството на български джаз изпълнители и др. Индивидуалната 
задача на С. Ш. беше да подбере подходящи музикални инструменти и да реши как да ги 
представи. Ученикът много обича да рисува, затова и начинът му на представяне на 
проектите обикновено е чрез рисунка, а и аз като педагог се стремя задачите да включват и 
изобразителна дейност. При подобни задачи винаги е добре да се опираме на изградените 
вече умения и знания на ученика. Подбора на музикалните инструменти и самото 
изготвяне на проекта бе в рамките на един ден. Прави впечатление, че ученикът е избрал 
пиано и комплект ударни инструменти, много характерни за джазовите оркестри.  

Оценката на проекта е отлична, но тук трябва да споменем и специфичният начин на 
оценяване на учениците със СОП. Те получават оценка със звездичка, която е качествена, а 
не количествена, т. е. оценката е поощрение на детето със СОП и не е фактор за 
преминаването му от един клас в друг, както е при здравите деца. Добре е при всеки макар 
и малък успех тези деца да бъдат поощрявани, за да не се чувстват изолирани, за да 
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повярват, че могат и да успеят да задържат нивото на компенсация, което са достигнали и 
да продължат да се развиват. 

Музиката въздейства върху детето със СОП и емоционално и терапевтично. Песента 
е достъпен начин за приобщаване на тези деца към децата в норма. К. Караджова и Д. 
Щерева [5] посочват детските музикални инструменти като начин за развитие на речта, 
концентрацията както и за музикална терапия. В своя труд авторите правят някои 
заключения, важни за работата в часа по музика:  

 При продължителни системни занимания децата с умствена изостаналост 
(УИ) придобиват умения за повторение на комбинация от движения 
(приложимо при изпълнение на основни танцови движения – V, VI клас); 

 Музиката действа силно на емоциите на децата с УИ – движат се, скачат, 
рядко се наблюдава спокойно поведение – при възприемане на класическа 
музика; 

 Най-силната физическа активност е наблюдавана при слушане на музика. 
В пряката ми вокална работа наблюдавам голям интерес у децата със СОП към 

работата с детски музикални инструменти. В СОУ „Народни будители“ от четири години 
учениците със СОП са активни участници в училищните тържества през цялата учебна 
година, като част от Вокална група „Звездици“. През 2015-2016 учебна година се 
сформира нова група само от ученици със СОП. Желанието им за сценични изяви е 
голямо, което помага в мотивацията им за работа с детски музикални инструменти и се 
наблюдава старание при заучаването на песните.  

Разучихме песента „Коледа“ на Д. Христов към учебния материал за V клас. При тази 
песен използването на детски музикални инструменти е необходимост. Инструменталният 
съпровод на песента няма ярко обособена каденца преди встъпването на първи куплет, 
затова се наложи децата да отброяват първоначално с пляскане, а после и с музикални 
инструменти, за да имат ясен ориентир кога да започнат да пеят. Така се извършва и 
интегративна връзка с математиката, развиват се и уменията им да броят, да следят кога 
отново се включва броенето, съответно изпълнението на ритмичния съпровод между 
куплетите.  

Първият етап от заучаването на песента е нейното представяне от учителя по музика. 
След това учениците заучават текста заедно с мелодията. Текстът, разбира се, може и 
трябва да се заучи и като стихотворение. Три от децата в микро-експеримента имат и 
говорни затруднения, затова следващата стъпка, от работата с песента „Коледа“, беше 
изработването на текста с помощта на логопеда към ресурсния център в училището. След 
като и това е отработено, пристъпих към въвеждането на детските музикални 
инструменти. Представих на учениците четири музикални инструмента: маракаси, дайре, 
дървено конче и звънчета. Задачата е да определят три подходящи музикални инструмента 
за песента. Веднага избраха дървеното конче и маракасите, но се затрудниха при избора 
между дайрето и звънчетата. Аз им предложих звънчетата. Първоначално изработихме 
съпровода, като учениците пляскаха на всяко време за четири такта едновременно, с 
броене до осем. След като усвоиха безпогрешно този начин на изпълнение, включих 
музикалните инструменти, като всеки поотделно изпълни съпровода, а след това всички 
едновременно. Следващата стъпка беше включване на съпровода към музикалното 
изпълнение - отначало само между куплетите, а после и във въведението на песента. Всяка 
стъпка от въвеждането на инструментите в изпълнението бе съпроводена с демонстрация, 
от моя страна, на съпровода с музикалния инструмент и след това онагледяване чрез 

8 
 

диригентски жестове и вербално. Когато има различни стимули за възприемане, тогава 
децата успяват по-бързо да се справят с поставените задачи. Всичко описано до тук по 
работата с песента „Коледа“ се изпълни в рамките на две учебни седмици.  

На пръв поглед в изработването на песента не са включени интерактивни методи. Но 
онагледяването на ритмичния съпровод по всевъзможни начини всъщност дава 
възможност на учителя да използва творчески подходи, да получи обратна връзка, като 
изисква от децата да изпълнят ритмичната схема като него. И все пак, когато се работи с 
ученици със СОП трябва да се  има предвид, че макар и включени в реална учебна среда, 
изискванията към тях са по-малко и винаги съобразени с индивидуалните особености на 
детето. Това се отнася до всяка една дейност в часа по музика – изпълнение, възприемане, 
творчество. Всичко е строго индивидуално и винаги е по преценка на преподавателя, тъй 
като той е този, който работи пряко с детето и познава неговите възможности.  

За интегрираното обучение Д. Димова посочва, че „то е най-верният път за 
социализация и адаптация на децата със СОП. Чрез него те чувстват, че не са по-различни 
от другите.“ [1] От друга страна „интегрираното обучение има положително въздействие и 
върху здравите деца, защото повишава тяхното социално чувство и ангажираност към 
интегрираните в групата деца.“ [1]. 

Тук дадох някои примери как може да се организират и индивидуални и групови 
задачи, но за да се осъществи основната цел на включващото обучение, детето със СОП 
трябва да бъде поставено при същите условия на обучение като съучениците му в норма. 

Търсенето на нови пътища за развитие на „различните“ деца има резон в новите 
учебни програми, но може да почерпим както от чуждия опит, така и от личните си 
наблюдения в процеса на ежедневната преподавателска дейност. 
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НЕПОЗНАТАТА ЯПОНИЯ 
 

Велислав В. Годжунов 
 

Резюме 
Настоящата статия е обобщение на кратко изследване върху изключително 

малко (достъпна на европейски езици) информация за творчеството на японските 
композитори. Изследването е проведено във връзка с докторантура на тема “Стилови 
проблеми в соловата музика за ударни инструменти след 50-те години на ХХв.”. 

Основната цел на извадката е да представи японски композитори, пишещи 
солова музика за ударни инструменти след втората половина на ХХв.; демонстриращи 
силно сливане на западноевропейски композиционни техники с материал от 
традиционната японска музика; и чието присъствие в репертоара за ударни е утвърдило 
имената им. 
 
Abstract 

The following article is a summary of a short survey on a very little (available in 
European languges) information for the works of Japanese composers. This survey was made 
in reference with a PhD thesis on „Style problems in solo percussion music after the 50s of 
the 20th century” 

The main aim of this excerpt is to present Japanese composers, writing solo percussion 
music after the 50s of the 20th century; demonstrating strong merger of western European 
composing technique with material from traditional Japanese music; and which’s presence in 
the percussion repertoire affirmed their professional names. 
 

На 9-ти ноември 2015г. се навършиха 148г. от премахването на шогуната в 
Япония. Благодарение на реставрацията Мейджи1, държавата излиза от дълга криза на 
почти тотална изолация от останалия свят. Започват редица изследвания на “покритата 
от вековна сянка” [5] страна на изгряващото слънце. 
    Каква е симфоничната музика, създадена в Япония? Какви са камерните и соловите 
произведения от японски композитори? Едва ли много хора са си задавали тези 
въпроси. Още по-малко са отговорите, които можем да дадем в Европа. В началото на 
ХХIв. проучване на google в периода 1900-1999г. показва съществуващи 330 
композитори, които имат публикувани симфонии. 9 от тях са японци и са написали 
общо 36 симфонии. 
 

Западно-европейската класическа музика, в частност класико-романтичният 
период, е обект на задълбочена периодизация и анализи: отделни композитори и 
тяхното творчество, музилани школи, течения, развитие и усъвършенстване на 
познатите ни музикални инструменти и т.н. През последните 20 години Азия най-често 
е представяна пред останалия свят от популярната си музика и световно известните 
имена, свързани с нея, както и от музиката, писана за видеоигри. Свръх 

                                                 
1 Р еставрацията Мейджи (на японски: 明治維新, М ейджи Ишин ) е процес на политически и 
обществени промени в Япония, довели до падането на шогуната и установяването на 
конституционна монархия през втората половина на 19 век. Реставрацията обхваща края на 
историческия период Едо и началото на периода Мейджи и довежда до отварянето на страната 
към света, премахването на феодализма и въвеждането на пазарна икономика. Тя ускорява 
индустриализацията на страната и нарастването на нейната военна мощ под ëîçóíãà Ôóêîêó 
êüîõåé (富国強兵, „Обогатявай страната, усилвай армията“). [5] 

популяризацията на електронните средства за разпространение на информация 
допълнително спомагат този процес. Класическите образци на симфонично, камерно и 
солово творчество остават на заден план в Европа. 

Настоящата статия е обобщение на кратко помощно изследване върху 
изключително малко (достъпна на европейски езици) информация за творчеството на 
японските композитори. Изследването е проведено във връзка докторантура на тема 
“Стилови проблеми в соловата музика за ударни инструменти след 50-те години на 
ХХв.”. То е базирано на лични разговори, кореспонденция и информация от 
библиотеки на водещи европейски музикални висши училища: 
 
Akademie für musik und darstellende kunst Виена, Австрия,  
Royal Conservatoir of Scotland, Гласгоу, Шотландия, 
Royal Academy of music, Лондон, Англия  
Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego, Вроцлав, Полша, 
Uniwersytet muzyczny im. Frederyka Chopina, Варшава, Полша, 
Hochschule für musik Hanns Eisler, Берлин, Германия.  
 
 
 

 

За указаната подкрепа и достъпа до тези библиотеки изказвам специална 
благодарност на преподавателите проф. Яцек Вота и проф. Станислав Скочински, както 
и на студентите и докторанти: Димитър Наков, Никола Кьосев, Евгени Генчев и Томи 
Емилов. 

Поради огромния брой европейски библиотеки няма как да се твърди, че 
представената в това разгърнато експозе информация е пълна или изчерпателна. 
Основната цел на извадката е да представи японски композитори, пишещи солова 
музика за ударни инструменти след втората половина на ХХв.; демонстриращи силно 
сливане на западноевропейски композиционни техники с материал от традиционната 
японска музика; и чието присъствие в репертоара за ударни е утвърдило имената им. 
Композиторите са избрани по няколко критерии:   
 
1) широка употерба на ударни инструменти в творчество им  
2) въпреки използваните традиционни инструменти, творчеството им да не е изцяло 
базирано върху материал, присъщ на традиционната японска музика 
3) композиторите да имат широк спектър от жанрово разнообразие – вокални, 
инструментални, камерни, симфонични и оперни творби (жанрове, присъщи на 
западноевропейската музика) 
 

Избегнати са и автори на музика с учебнa насоченост, тъй като тяхната функция 
е да развива определени моторно-технични способности у изпълнителя, а 
конструктивно-композиционните проблеми са оставени на заден план.   
 

Още от средните векове отварянето на Европа към далечния Изток се отразява и 
на артистичния елит: стилът Рококо намира корените си в Китай (от ефирно украсения 
порцелан). По-късно ван Гог има своя период на “японизиране” (картини по японски 
дърворезби) и т.н. В резултат на това през ХХв. връзката става двупосочна – източните 
култури започват да приемат естетични елементи от Запада.  
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Минору Мики(1930-2011), Мичио Китазуме(1948-) и Тошимитсу Танака(1930-) 
са възпитаници на японската школа по композиция. Докато Маки Ишии(1936-2003) учи 
при Борис Блахер, а Тору Такемитсу(1930-1996) е вдъхновяван от Стравински, Дебюси 
и Месиен – западно влияние.  
 

В соловите творби за ударни от Маки Ишии се откриват множество препратки 
към Ксенакис, както и към додекафонията и Шьонберг. Най-ярък пример е „Thirteen 
drums”. Произведението е конструирано на базата на прост ритмичен модел, в рамките 
на 12 четвъртини и уникален, свързващ елемент върху 13-та четвъртина. Композиторът 
оставя свобода при избора на инструменти - могат да бъдат използвани 12 произволни 
мембранофони и един  “барабан с много нисък звук”). При създаването на ритмичния 
профил, композиторът използва част от конструктивните принципи на додекафонията. 
Отбелязването на трискаидекафобията2 на Шьонберг е оригиналният подпис на Ишии в 
тази творба (в азиатската култура не съществува повелието за фаталното число 13. 
Азиатците се боят от числото 4). 

 
Минору Мики работи дълги години върху усъвършенстването на Кото (японски 

струнен музикален инструмент) като участва в разработването на 21-струнен 
инструмент за своите експерименти. В късните си творчески години той е един от 
пионерите в работата с музика, комбинираща елементи от западната класическа музика 
и изпълнителски практики от Япония, Китай и Корея и така създва редица 
произведения за класически (в разбиранията на Запада) оркестър и традиционни 
японски музикални инструменти.   

Първият образец в жанра на соловия концерт за маримба е написан от Пол 
Крестън през 1940г. Мики пише своя концерт за соло маримба и оркестър през 1969г. 
Исторически погледнато това е огромна крачка за соловата литература за ударни 
инструменти, тъй като концертът за маримба на Минору Мики е определен от Кристин 
Конклин като “първият концерт от средния, същински период от развитието на соловия 
концерт за маримба”. [4] Това произведение представя маримбата като тотално 
различен инструмент, напълно непознат до тогава [I]. До голяма степен причина за това 
е, че концертът е написан по поръчка на изпълнителката Кейко Абе (1937-), която до 
днес е един от най-големите виртуози на този инструмент. Студентка на Абе, др. Шоко 
Сакаи, споделя [1], че след премиерата на концерта, интересът към маримбата като 
солиращ инструмент драстично е нарастнал в световен мащаб. Именно това е и 
основната причина защо този концерт за маримба е с толкова голямо, както 
композиционно, така и техническо и стилово значение. 
 

Мичио Китазуме е директор на японското сдружение за съвременна музика. 
Въпреки богатото му творчество, неговата “визитна картичка” е произведението Side by 
side за комплект ударни. Творбата е написана фрагментарно – с ритмични модели, 
които трябва да бъдат повторени, наложени един върху друг и т.н. Авторът предлага 
две версии – солова и соло с оркестър. На изпълнителя е оставена огромна свобода по 
отношение на инструментариума (единственото “задължително условие” е най-ниският 
звук да е басов барабан с педал). Също така формата е отворена и по отношение на 
продължителност -  всеки от моделите може да бъде изпълнен от 3 до няколко десетки 
пъти. Тук идва и връзката с традициите на японския театър Но, в който актьорът има 
пълната свобода както на контакт с публиката, така и  над времетраенето на 
                                                 
2 Трискаидекафобия е болезнен страх от числото 13. Този страх се счита за суеверие, исторически 

свързано с религиозни предразсъдъци. (тълковен речник на БАН) 

спектакъла. Единственото условие е лицето на изпълнителя да бъде абсолютно 
безизразно.  
 

Най-значимото солово произведение за ударни на Тошимитсу Танака е „Two 
movements for marimba” по думите на самия композитор. [2] Това е потвърдено с 
редица престижни награди (включително наградa от фестивала на изкуствата, посветен 
на 100-годишнината от реставрацията Мейджи и голямата награда от националния 
фестивал на изкуствата в Япония.)  Пиесата в две части е написана в традициите на 
японски звукоред. Ритмичният спектър намира паралел с  Бартоковия “Microcosm No. 
148-153 – Six Dances in Bulgarian Rhythm”. Композиторът казва в личен разговор [2], че 
благодарение на творчеството на Барток се запознава с впечатляващата българска 
музика. Така 1-вото от двете “движения” е изградено като японски прочит на 
българските неравноделни метруми. Втора част на произведението започва с 
продължителен хорал. Мистериозната хармония от хорала е рязко прекъсната от 
виртуозните пасажи, с които завършва произведението.  
 

Тору Такемитсу до голяма степен е самоук композитор. Детството му преминава 
през събитията от Втората световна война, което дава трайно отражение върху 
творчеството му, създадено десетилетия след това. За пръв път открива европейската 
музика, когато е на 20 години (през 1950г., до тогава военния режим в Япония я 
забранява). Остава силно впечатлен от работата на Пиер Шефер и методите на musique 
concrète.   

През 1951г. основава Jikken Kōbō (実験工房 “експериментална работилница”). С 
тази група представя на японската публика първата “внесена” от Запада музика. Макар 
за момента да няма завършено произведение за соло ударни (изключение правят 
обяснителните му бележки за инсталациите за перкусионист и звукозапис и за 
перкусионист и алгоритъм за генериране на звук и светлина.), Rain Tree (трио ударни) е 
това, което днес е  представяно на международни форуми като “класически японски 
образец”. Произведението е написано за “3-ма солисти и професионален осветител”. 
Творбата е метафора на “водата, която циркулира в космоса”.  Такемитсу използва 
Месиеновите ладове с ограничена транспозиция с цел да придобие  богатството от 
„честоти, наситени с емоции за космическо изображение”.  [D] 
 

За финал бих използвал думите на Дейл Крейг от неговата дисертация “Транс-
културна композиция в 20в.”: 

“Íàé-çàáåëåæèòåëíàòà “ðàçðàáîòêà” íà ìóçèêàòà íà 20-òè âåê å 
ãðàäèâíîòî ïîâèøàâàíå íà òðàíñ-êóëòóðíàòà ìóçèêà äî ñòàòóò íà äîìèíèðàù 
êîìïîçèöèîíåí ïîõâàò. Âçàèìîäåéñòâèåòî ìåæäó ìóçèêà îò ðàçëè÷åí ñòèë â 
åäíà è ñúùà êóëòóðà è ìåæäó êóëòóðè (âêëþ÷èòåëíî îòäàëå÷åíè îò 
èñòîðè÷åñêà ãëåäíà òî÷êà), å âñå ïî-âàæíî îò êîíâåíöèîíàëíî-
ðàçïîçíàâàåìàòà êëàñèôèêàöèÿ íà ìóçèêàëíàòà äåéíîñò íà 20-òè âåê: 
åêñïðåñèîíèçúì, àòîíàëíà ìóçèêà, èìïðåñèîíèçúì, íåî-êëàñèöèçúì, ñþððåàëèçúì, 
ìóçèêà íà øàíñà è ìèíèìàëèçúì. “.  
Тези думи разширяват спектъра на разбиранията за “стил” и “традиция” в 
изпълнението на дадена творба. Задълбочените изследвания в тази насока водят до 
един от основните въпроси, свързани със стилови проблеми в музиката на късния ХХв.: 
Към кой стил да се придържа изпълнителят? 
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Пояснителни бележки: 
 

I.     Концертите за соло маримба от ранния период (1940-1968г.) са едва 8, 
изброени по-долу. Спицифично за тези произведения е, че са написани предимно за 
ксилоримба, маримба 4 октави и (последните два от този период) за първите 
съществуващи маримби 4 и ⅓ октави. Това е много характерно за този период, тъй като 
произведенията от по-късните същински и съвременен период са драстично по-
различни темброво и с по-голям тонов обем, поради много по-съвършените съвременни 
5-октавови инструменти. 
 
Concertino for Marimba and Orchestra, Paul Creston (1940) 
Concerto pour Marimba et Vibraphone, un seul executant, Darius Milhaud (1949) 
Concerto for Marimba, James Basta (1956) 
Concerto for Marimba, Robert Kurka (1956) 
Concerto para marimba y orquester, Jorge Sarmientos (1958) 
Konzert für Marimba und Orchester, Masaaki Hayakawa (1964) 
Concerto for Marimba and Orchestra, Gen Parchman (1964) 
Concerto for Xylophone, Marimba, Vibraphone, and Wind Orchestra, Oliver Nelson (1967) 
 
 

II. Използваният каталог на Кристин Конклин е единственият свободно достъпен 
справочник за периодизацията на соловите концерти за маримба. 

 

Биографични бележки за композиторите са използвани от личните им 
интернет страници: 
 

A. http://www.fabermusic.com/composers/minoru-miki/biography 
B. http://michiokitazume.com/eng_profile.htm 
C. http://ishii.de/maki/en/ 
D. http://www.schott-music.com/shop/persons/az/toru-takemitsu/ 
E. http://www.requiemsurvey.org/composers.php?id=1305 
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КОЕ БЕ УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО СЕ РОДИ ПЪРВАТА ОПЕРЕТКА. 
ЗА УЧИЛИЩЕТО В „ГЮЛ-БАХЧЕ“ ИЛИ „КИРИЛ НЕКТАРИЕВ“ 

 
Радостина М. Кацарова 

 
 

Резюме 

 Важността на детската оперетна дейност на китката на Димо Бойчев се е доказала 
във времето, но изследователите на жанра се задоволяват със старата информация за 
мястото на зараждането на тази музикално-сценична дейност в Пловдив. Текстът 
разкрива името и историята на Гюл-Бахчанското училище. 

Abstract  

The importance of children's operettas activities of Dimo Boychev choir has proven itself 
over time, but researchers of the genre are content with the old information about the place of 
birth of this musical and theatrical activity in Plovdiv. The text reveals the name and history 
of Gul-Bahche school. 

Несъмнен е фактът, че детската хорово-театрална дейност оказва влияние на 
бъдещото оперно творчество на Маестро Атанасов. Несъмнена е и важността на двете 
детски пловдивски оперетки, изпълнени от пловдивската Детската музикална китка на 
Димо Бойчев в твърде ранния период на развитие на музикалната култура у нас. Както 
споменахме по-рано,  в. „Музикален вестник” [14, с. 11-12] свидетелства, че по 
Великден детската музикална китка от Пловдив е посетила столицата и е изпълнила 
новата детска оперетка „Учителя е болен”1 от г-н Атанасов. [14, с. 11-12].Същият 
вестник стига до заключение за важността на това сценично произведение към 1910 г.: 

„И днес в много градове има съставени вече такива детски музикални дружби, 
които са един важен фактор за музикалното повдигане на страната ни; тези детски 
музикални дружби подтикнаха развиването на детската оперетна музика у нас. През 
последната само година се написаха три детски опери: „Деца и птички” и „Мравки и 
щурец” от П. Пипков и „Учителя е болен” от Атанасов.” [ Пак там ] 

Дали от непознаване на жанра или с цел да засили важността на тези спектакли, 
редакцията на в. „Музикален вестник“ нарича оперетките „детски опери“. Ако 
разгледаме дейността на Оперната дружба, то ще видим, че афишът с постановките не е 
много дълъг. Трупата, създадена като „отделение” на тогавашната столична драматична 
трупа, представя общо 12 цели опери и 11 откъси от такива: 

На 18 октомври 1908 г. "Българската оперна дружба" изнася първото си пробно 
представление – с откъси от оперите "Фауст" на Гуно и "Трубадур" от Верди. На 5 юни 
1909 г. е представена първата постановка на цяла опера - "Палячи" от Леонкавало. 
Наред с произведения от световната оперна класика, се играят и първите български 
оперни творби - "Сиромахкиня" от Емануил Манолов, "Камен и Цена" от Иван Иванов 
и Вацлав Кауцки, "Борислав" от Маестро Георги Атанасов и "Тахир Беговица" от 
Димитър Хаджигеоргиев. [6] 

                                                            
1 Музиката към „Болният учител” е написана в 1909 г., но тъй като официалното и представяне в София е 
на 21 март следващата година, той обявява тази година. 
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Наистина, при толкова скромно разнообразие на българската оперна сцена, 
детските оперетки вероятно са били възприемани като професионални оперни 
постановки и затова, на този ранен етап, можем да прием термина „детска опера“.  

В 1905 г., разказва Никола Алваджиев, „ учителят Димо Бойчев откри в 
Гюлбахчанското училище2 детска китка. Започна надпревара чие дете да бъде прието 
при „добрия” учител, да се научи да пее и играе на сцена, да участва в опретките „При 
болния учител” и „За птички”. Това бяха първите български оперетки, композирани от 
Маестро Г. Атанасов.” [1, с. 277] 

Ако важността на детската оперетна дейност на китката на Димо Бойчев се е 
доказала във времето, то защо изследователите на жанра се задоволяват със старата 
информация за мястото на зараждането на тази музикално-сценична дейност в 
Пловдив? Така назованото „Гюлбахчанско училище“ не съществува в нито една карта 
на града на седемте тепета – това име се явява само топографско название на 
местоположение на „разсадницата“ на детската оперетна култура у нас. [14, с. 11-12]   

Ако споменатото училище се е намирало в старият квартал Гюл-Бахче, то първо 
трябва да определим къде се е намирал споменатият квартал. Според Константин 
Моравенов [7, с. 57.]. Ивановата махла (иван махалеси) се намирала в района на Аладжа 
Джамиси Гюл-Бахче. А от друга страна, според статията на Петко Георгиев [4], след 
последните махленски кладенци в края на сокака (улицата) на „Аладжа Джамиси3" 
(днешната улица "Княз Александър I) в посока юг започвали турските гробища. „Точно 
там е днешната Градска градина. Това място граничело с „немного голямо поле, 
застлано с насипи от пръст и боклук, където е сегашният площад „Централен"“ [4].  

Според тези два източника можем да определим местоположението на квартала 
Гюлбахче или розовата градина някъде в подножието на Сахат тепе (или Данов хълм), в 
близост на сегашната главна улица на града. 

В периодичния печат на Пловдив откриваме първи данни за Гюл-Бахчанското 
училище във в. „Западна България“ от 1898 година:  

„Съобщават ни, че в Гюл-Бахчанското основно училище се давало всичко 
необходимо, училището било мазано с млеко, да не излизала варта и пр. (прочие), 
когато на другите училища, освен като не били мазани отдавна поне с вар, не доставяли 
и някой необходими работи. В интереса на обучението в тези училища, умоляваме г. (г-
н) Пловдивски Учил. Инспектор да провери това и направи нужното.“ [12, с. 3] 

Явно споменатото основно училище е било ценено от пловдивските граждани в 
края на  19. век. 
Друга, по-късна статия от 1938 г., дава повече информация за училището, но общото 
мнение вече не е толкова положително.[15] До кмета и общинските съветници е 
отправено изложение от гражданите на квартала „Гюл-Бахче“, в което те „изнасят“, че 
децата им се учат в крайно нехигиенично и разнебитено училище „Кирил Нектариев“, 
строено преди 60 години; че изследванията на лекари от диспансера „Кудоглу“ са 
намерили голям процент ученици, предразположени към туберкулоза. В подкрепа на 
своето искане  родителите напомнят, че благодетелят от квартала, господин Йордан 
Кокалов, е завещал приживе 1 милион златни лева в пари и имоти за постройка на 
такова (ново) училище в квартала. „Строежът му, обаче, още се протака.“, завършва 
статията. [15, с. 2] 

От статията разбираме две важни неща: 
1. Училището в Гюл-Бахчанската махала се е наричало „Кирил Нектариев“ 

                                                            
2 Никола Алваджиев казва, че Гюлбахчанското училище днес се нарича Гео Милев, но ние не се 
доверяваме на източниците на Н. Алваджиев, които днес не са адекватни, защото училището с име „Гео 
Милев” днес се намира на съвсем друго място.  
3 Джамия при здрач 

2. Пресметнато от годината на статията (1938 г.), училището е строено през 
1878 г. 

Към годината на основаване на училището ще се върнем по-късно, но знаейки 
официалното наименование, успяхме да проследим съдбата на вече поразнебитеното 
училище в периодичният печат. 

Вестник „Юг“ от 1939 г.: „... Такова бе вчерашното тържество в първоначалното 
училище „Кирил Нектариев“ при раздаване на годишните всидетелства ... главний 
учител г. Божилов даде отчет, ... най-радостното в който отчет бе решението на пловд. 
Община за почване постройката на новото училище на мястото на сегашното...“ [3, с. 
II] 

Според същият вестник,  две години по-късно новата сграда на училището е вече 
построена: „Утре – неделя, 21 т.м. (този месец)  на 11 ч. пр. пл. (преди пладне) ще се 
извърши освещаването на новопостроеното масивно и много красиво училище „Кирил 
Нектариев“ (срещу тракийски юнак).  Училищното настоятелство поканва г.г. 
(госложите и господата) граждани да присъстват на това скромно просветно 
тържество.“ [16, с. I] 

И още една статия потвърждава новата постройка - в. „Правда“, 1941 г.: „Днес, 
11 ч. преди обяд ще се извърши освещаването на новопостроеното модерно 
първоначално училище „Кирил Нектариев“. Това училище е най-модерната училищна 
постройка строена досега в Пловдив. Освещаването ще се извърши от епископ 
Никодин.“ [13, с.3] 

След този цитат няма как да не се замислим, че ако сградата на училището 
„Кирил Нектариев“ е описвана като  най-модерната строена до тогава в града, то на нея 
вероятно е било определено специално място в картите на Пловдив. За съдействие 
потърсихме среща с арх. Стоянка Янева в Дирекция "Устройство на територията, 
инженерна инфраструктура и благоустройство" към Община Пловдив. Арх. Явева ни 
показа карта на споменатия Данов хълм, изготвена на немски език. Посочената карта 
няма година на изготвяне, но като знаем, че първите градоустройствени планове или 
скици на Пловдив са били правени през 1878 г. от руски инжинери [4], които вероятно 
не са пишели на немски, а останалите граждани, владеещи немски език, са били 
германци, австро-унгарци и швейцарци, работници по стрителството на Барон-
Хиршовата железница, пристигнали след 1871 г. [2, с. 43.] , те вероятно не са имали 
причина да участват в описание на част от града, която не е била включена в 
железопътната дъга. Малко известен факт е, че в споменатите по-горе инженерни части 
на руската армия бил зачислен като доброволец младшият офицер Йосиф Шнитер [4]. 
Владимир Балчев отделя голямо внимание на Шнитер [2, с. 173-179.], назначен за 
окръжен инжинер още през 1878 г., но официално чак след едно десетилетие той ще 
изработи първия градоустройствен план на Пловдив (1888-1891 г.), окончателно 
регулиран през 1896 г.  Както се вижда на този план, четири от сградите са с по-тъмен 
цвят, а според арх.Стоянка Янева това е знак, че сградите са били в проект или 
недовършени. Една от тези сгради е училището „Кирил Нектариев“ (Schule K. 
Nektariev), на ул. „Княз Дондуков-Корсаков“.  

И така, ако от публикациите в печата разбираме, че училището Кирил Нектариев 
е строено през 1878 г., то вероятно това е  годината на създаването на този план на 
Данов хълм. Така тази карта показва точното местоположение на Гюлбахчанското 
училище към годината на строежа на първата сграда през 1878 г. 

Първата снимка, която имахме на училището,  е от постановката на оперетката 
„Болният учител“ от 1910 г., която по-късно украсява и корицата на изданието с 
вокалната част на оперетката от 1912 г. Въпреки тази снимка, ладшафтът не бе 
достатъчен, за да бъде определено местоположението на заветната сграда. Но 
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изследвайки книгата на В. Балчев „Пловдив – другият бряг на Европа“, вниманието ни 
привлече снимка на гимнастическото дружество„Тракийски юнак“ от 1904 г. [2, с. 156.] 

Сякаш интуитивно, голямата арка на входната врата ни напомни за снимката на 
състава на ДМК на Димо Бойчев при първото представяне на „Болният учител“ в 
училищния двор. Дали това не е било „Гюл-бахчанското училище“? За да разсеем 
съмненията си, потърсихме среща с автора на книгата за Пловдив. Той потвърди 
нашата хипотеза и ни предостави снимка на училището под Дановия хълм от 1933 
година (т.е. на все още старата сграда). На снимката ясно се виждат сградите на РТВЦ 
Пловдив, като разположената по-високо сграда на телевизията някога е била 
използвана от Дружество „Тракийски юнак“. Това обяснява изборът на училището 
„Кирил Нектариев“ за декор на снимка на дружеството.  

ДРУГИ ХИПОТЕЗИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ГЮЛБАХЧАНСКОТО 
УЧИЛИЩЕ 

По-рано в нашето изследване не разполагахме с доказателствен материал за 
адресът и дори за наименованието на училището, станало сцена на първата оперетка в 
България. Поради тази причина се доверихме на информацията, оставена от 
предишните изследователи на музикалното минало на Пловдив като Никола 
Алваджиев. Той казва, че Гюлбахчанското училище днес се нарича Гео Милев [1, с. 
277.]. Авторът вероятно се е позовавал на по-стари източници, но към днешна дата 
друго, бележито за времето си, училище носи името „Гео Милев“ – т. нар. „Маразлия“. 
В интервю на Владимир Янев с Димитър Кирков се разбира, че на мястото на гръцката 
мъжка гимназия, Георги И. Зарифис (като 'Τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία'), съществувала в 
периода 1875-1906 година, се открива новата гръцка гимназия Григор Маразлис 
('Μαράσλειος Σχολή') – т.е. „Маразлията“. „Сградата между Св. Параскева и 
Маразлията, казва той, сега се използва от изобразителните изкуства на АМТИИ“ [11] 
(вероятно става дума за Синьото училише, на ул. „Петко Р. Славейков“ 5А).  

Макар, че „Маразлията“ е съществувала като училище през 1910 г., когато е 
правена снимката от оперетката „Болният учител“, това училище не прилича никак на 
Гюл-бахчанското. Други училища, които бяха обект на нашата хипотеза, бяха още 
мъжката гимназия „Христо Смирненски”, на ул. „Янко Сакъзов” 2, което също е носило 
името на Гео Милев и училище „Алеко Константинов”, създадено през  1908 г. като 
първата Пловдивска прогимназия, наречена по-късно на името на А. Карнеги. Училище 
„Алеко Константинов“ с местоположението си  на ул. „Б. Здравков“ 3А, попада в 
рамките на квартала „Гюл-Бахче“ (от тур. „Розова градина“). Но както вече изяснихме, 
нито едно от тези училища не става център на детската музикална култура в началото 
на XX век. 

След като вече изяснихме името и мястото на училището, в което творят маестро 
Георги Атанасов и учителят Димо Бойчев, идва ред да се обясни избора на патрона на 
училището - Кирил Нектариев [9, с.221]: 

Кирил Нектариев се ражда в град Сопот през 1795 г. като първороден син в 
семейството на богатият търговец хаджи Недко Цвятков, приел на стари години 
монашество под името Нектарий. Хаджи Недко имал възможността да се срещне с 
високата европейска култура  и да пренесе някои от нейните достижения в семейството 
си и в Сопот. Кирил Нектариев още на младини поема по пътя на баща си. Още преди 
началото на борбата за самостоятелна българска църква Кирил Нектариев е бил 
протосингел /помощник на владиката/ в гръцката метрополия в Пловдив. Независимо 
от сана си, той останал с твърдо национално съзнание да види своя  народ просветен и 
отърсен от гръцкото духовно иго от Цариград. 

Примерен християнин , духовник  и отличен родолюбец,  К. Нектариев приживе 
дарява 2/3 от имането си на училищата от Сопот, Карлово и Пловдив. На Пловдивското 

девическо училище „Свето Благовещение“ оставя сумата от 15000 турски лири (или 
10000 сребърни рубли). След Освобождението, Пловдивската община дава името му на 
една улица в „Старинен Пловдив“ и на училище в града [9, с.221].   

Кирил Нектариев  не е сред най-познатите възрожденски дейци, а виждаме, че за 
времето си той се нарежда сред най-щедрите дарители в България: в завещанието си от 
4 март 1868 г. [9, с.221] Две години преди кончината му в Пловдив, Кирил Нектариев 
дарява на двете сопотски училища (мъжко и девическо)16000 гроша;  на манастира 
„Свети Спас“  - 10000 гроша  и още 10000 гроша за поправка на манастирската черква; 
на Сопотския девическия манастир „Въведение Богородично“ дарява 2000 гроша. 
Недвижимите си имоти -   ниви, гори и воденица - дарява на училищата в Сопот, 
Карлово и Калофер.  

Щом е бил толкова щедър към Сопот, Карлово и Калофер би било логично да 
има поне едно училище на негово име, в някой от градовете, но за съжаление на негово 
име има само по една улица в Сопот и в Карлово, а в Пловдив нещата не стоят така. 
Макар сумата, която завещава на града в който издъхва,  да е много по-скромна, в 
сравнение с родния му град, (15000 турски лири), Пловдивската община дава името му 
не само на една улица в „Старинен Пловдив“, а и на училище в града. А кое училище 
би се наело да направи свой патрон отец Нектариев? Логично това би било училището, 
на което той става основен дарител - Пловдивското девическо училище „Свето 
Благовещение“. Ако наистина училището „Свето Благовещение“ става 
основоположник на ново училище с патрон „Кирил Нектариев“, то историята на т. нар. 
„разсадница“ [14, с. 11-12] на детската оперетна култура у нас има още по-дълбоки 
корени в Пловдив. 

Любомила Соленкова говори за първата директорка на Пловдивската девическа 
гимназия, като посочва чехкинята  Франциска Сенлер-Шоурекова (1844-1919), 
поканена лично от Йоаким Груев.  

Франциска Сенлер пристига в Пловдив през пролетта на 1881 г. и веднага от 
съществуващото още от 1862 г. девическо училище сформира Областната девическа 
гимназия. [10, с. 76-77] От текста Любомила Соленкова разбираме, че девическото 
училище е съществувало от 1862 г., но не можем да се доверим, че Ф. Сенклер е 
превърнала девическото училище в девическа гиманзия.  

Според статия на Пенка Калинкова [5, с.1] първа учителка (директор) в Пловдив 
е Рада Киркович, племенница на Найден Геров. Тя завършва с отличие и златен медал 
Фундуклеевската гимназия в Киев и от 1866 г. оглавява пловдивското девическо 
училище "Благовещение", като превръща основното училище в класно. 

Присъствието на Райна Киркович в девическото училище се потвърждава от  
„Обзор на архивните фондове на Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"“ [8, с. 
29], макар все още да е наричана там Райна Гугова.  Говори се за работата на Р. Гугова 
като учителка в Пловдивското девическо училище „Благовещение" и причините за 
напускането й през учебната 1867-1868 година. [8, с. 29]  Там се говори също за строеж 
на ново девическо училище в Пловдив, успоредно с назначаването на Р. Киркович за 
учителка в Пирдоп през 1879  година. [8, с. 30] Това потвърждава информацията ни за 
построяването на училищната сграда на „Кирил Нектариев“ през 1879 г., вероятно с 
пари от дарението на отец Нектариев. 

За да подредим фактите, ще обобщим: 
1. От 1862 г. съществува девическото училище „Благовещение“ 
2. През 1868 г. Кирил Нектариев завещава 15000 турски лири на девическото 

училище „Благовещение“, което същата година става класно. 
3. През 1879 г. успоредно с назначаването на Р. Киркович за учителка в Пирдоп 

се говори за строеж на ново девическо училище в Пловдив. През 1878-1879 г. 
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се открива първата сграда на Начално училище „Кирил Нектариев“, 
наричано Гюлбахчанско. 

4. През периода 1888-1891 г. се реализира първият градоустройствен план на 
Пловдив със сградата на училището „Кирил Нектариев“ (Schule K. Nektariev) 
на ул. „Княз Дондуков-Корсаков“. 

5. През 1905 г., учителят Димо Бойчев открива в Гюлбахчанското училище 
Детска Музикална Китка. 

6. 1910 г. – „В училищният двор“, снимка на съставът на ДМК на Димо Бойчев 
при първото представяне на „Болният учител“. 

7. 1912 г.  - Първо издание на вокалната част на „Болният учител“ със снимка 
на корицата от Гюлбахчанското училище. 

8. През 1938 г. статия във в. „Борба“ дава информация, че училището в 
квартала „Гюл-Бахче“, носи името „Кирил Нектариев“ и е строено преди 60 
години. 

9. През 1941 г. вестник „Правда“ и в. „Юг“ – Пловдив отразяват откриването на 
построената със завещаните приживе от Йордан Кокалов 1 милион златни 
лева нова сграда на училището „Кирил Нектариев“ 

Няколко години по-късно училището е преименувано на „Гео Милев“, а след 
това е преотстъпена на РТВЦ – Пловдив. 

 
Днес името на Кирил Нектариев носи училище, което няма никакви допирни 

точки с дейността на ДМК на Димо Бойчев. Това е училището в кв. „Изгрев“. Според 
сайтът на училището, сградата на НУ „Кирил Нектариев“в  Пловдив, е построена през 
1947г. През същата година училището носи името „Назъм Хикмет“. По-късно то 
приема името „Христо Ясенов“. През учебната 1967/68г. в същата сграда се открива и 
39 -то НУ „Митко Палаузов“. От самото начало обучението се води на три смени в 
сградата на училище „Христо Ясенов“ съвместно с училище „Д. Чинтулов“. Успоредно 
с това се осъществяват и вечерни паралелки за ограмотяване на непосещаващите 
училище лица над 16 години. През 1969/70 година НУ „Добри Чинтулов“ се отделя в 
новопостроената сграда. Към старата остават НУ „Хр.Ясенов“ и НУ „Митко Палаузов“. 
През 1984/85г. двете училища се обединяват под името „Митко Палаузов“. С решение 
на Общински съвет – Пловдив, през 1992г. училището получава името Кирил 
Нектариев – виден български духовен водач и просветител. 

 
Макар сградата на ул Ал. Дондуков днес да не е учебна сграда, все пак 

продължава да участва в музикалният живот в града под тепетата – като част от Радио 
Пловдив и само можем да се надяваме, че традицията няма да угасне и в бъдеще. 
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ИЗ ИСТОРИЯТА НА СЪЗДАВАНЕТО 

НА ВЕСТНИК „МУЗИКАЛЕН ЖИВОТ” 

 

Събина Хр. Бодурова 

Резюме 

Настоящият доклад е посветен на историята на създаването на вестник 
„Музикален живот“ излизал в България в началото на 80 – те години: от 1981 до 1984 г. 
Той проследява и отразява музикалния живот в страната (концерти, юбилеи, 
конференции, филми, интервюта, програми) и  активния  му ритъм  не само в София, но 
и в други градове в цялата страна. Вестник „Музикален живот” е издание на Комитета 
за култура, Съюза на музикалните дейци в България и Съюза на българските 
композитори. 

 

Abstract 

This report is dedicated to the history of newspaper "Music Life" published in Bulgaria 
in the early 80 - years: from 1981 to 1984. It follows and reflects the musical life of the 
country (concerts, anniversaries, conferences, films, interviews, programs) and its active 
rhythm not only in Sofia but also in other cities in the whole country. Newspaper "Music 
Life" is published by the Committee for Culture, the Union of Musicians in Bulgaria and the 
Union of Bulgarian Composers. 

 
Настоящият текст е посветен на вестник „Музикален живот“, излизал в България 

в началото на 80-те години: от 1981 до 1984 г. В този период други периодични 
издания, посветени на проблемите на музикалното изкуство и най-вече на музикалното 
изпълнителство и музикалното творчество, са списанията „Българска музика” – издание 
на Съюза на българските композитори (СБК), и „Музикални хоризонти” – издание на 
Съюза на музикалните дейци в България (СМДБ, днес Съюз на българските музикални 
и танцови дейци). Към тях трябва да се добави и седмичният вестник „Народна 
култура” (днес „Култура”), в който също се публикуват материали, свързани със 
събития в музикалния и танцовия живот.  

Вестник „Музикален живот” започва да излиза съгласно решение от 30 юли 1980 
г. на Секретариата на ЦК на БКП (както всички периодични издания тогава). В 
протокол № 19 от заседание на Председателството на Съюза на музикалните дейци в 
България  е отбелязано, че той "ùå áúäå îðãàí íà Êîìèòåòà çà êóëòóðà, Ñúþçà íà 
ìóçèêàëíèòå äåéöè â Áúëãàðèÿ è Ñúþçà íà áúëãàðñêèòå êîìïîçèòîðè. (...) 
Ïåðèîäè÷íîñòòà íà èçäàâàíåòî ùå áúäå 26 áðîÿ ãîäèøíî, öåíàòà å 6 ñò. çà 1 
áðîé è 1,56 ëâ. ãîäèøåí àáîíàìåíò. Âåñòíèêúò ùå èçëèçà â òèðàæ 5000 áð., 

2 

 

îáåìúò ìó ùå áúäå 8 ñòð. è ùå èíôîðìèðà ÷èòàòåëèòå çà ïî-ñúùåñòâåíèòå 
ñúáèòèÿ îò ìóçèêàëíèÿ æèâîò â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà." [8, л. 78] В същия 
документ се отбелязва, че в "Музикален живот" "ùå ñå ïóáëèêóâàò è ïðîáëåìíè 
ìàòåðèàëè" [5, л. 78].  

Вестник "Музикален живот" излиза всеки две седмици. На пръв поглед озадачава 
появата на едно ново музикално периодично издание при наличие на други две 
специализирани. Необходимостта от появата му е очевидна и може да се открие в 
приветствените думи към вестника от известни български музиканти, публикувани  в 
първия му брой, излязъл на 27 януари 1981 г.  [7, с. 3]. Ïðèëîæåíèå 1 

„Никога трудовото всекидневие на нашия народ не е било съпътствано така 
плътно от най-разнообразни до своя жанр музикални прояви”, пише проф. Александър 
Райчев, тогава председател на СБК [7, с. 3].  

„Сбъдна се една отдавашна мечта на всички, които милеят за родната музика: на 
бял свят се появи вестник „Музикален живот”, който най-отблизо, авторитетно и със 
загриженост ще следи проявите на многобройната армия музикални дейци” [7, с. 3], 
отбелязва проф. Александър Нейнски, тогава председател на СМДБ, като допълва, че 
вестникът е здравата творческа връзка между изпълнители и композитори. 

Филип Кутев, дългогодишен председател на СБК, описва появявата на вестника 
като празник на обединението на музикалния живот в България: „Толкова по-
навременно е появяването на в. „Музикален живот”, чиято цел е преди всичко бързата 
информация и рецензирането на музикалните събития. Години ние очаквахме това 
огледало на текущите концерти и спектакли, което сега ще ни дава възможност да 
имаме поглед към най-хубавото творено, свирено, пято и играно в Пловдив и Видин, 
София и Шумен…” [7, с. 3]. 

„Музикален живот“ е отразявал на своите страници богатата култура и красота на 
музикалния живот в социалистическа България. Адмирирам появата на в. „Музикален 
живот“. Най-после и ние, музикантите, си имаме свой вестник. Една мечта на голяма 
част от професионалното музикантство в България се сбъдна“, пише големият 
български диригент Асен Найденов, тогава главен диритент на Софийската опера [7, с. 
3]. 

„Тази година седим на висок пиедестал в развитието на българската държава и от 
този пиедестал се връщаме в миналото, изстрадвайки го творчески и граждански, 
оценяваме големите си постижения в съвремието, отправяме оптимистичен поглед към 
бъдещето.” „Музикален живот” е наш и от нас зависи неговият облик и въздействие”, 
отбелязва композиторът и диригент Пламен Джуров, тогава председател на Кабинета 
на младия композитор към СБК  [7, с. 3]. Ïðèëîæåíèå 2   

 Необходимостта от това издание е заложена и в задачите, които са поставени в 
протокола на Председателството на СМДБ за учредяването на „Музикален живот”, а 
именно да проследява и да отразява музикалния живот в страната (концерти, юбилеи, 
конференции, филми, интервюта, програми). Задачи, трудно осъществими при другите 
две издания – списания с месечната периодичност. Проследява се активният ритъм в 
музикалния живот не само в София, но и в други градове в цялата страна. Ïðèëîæåíèå 
2  В това се убеждаваме, ако разгледаме още първите броеве, в които има материали, 
отразяващи музикални събития в Русе – премиерата на „Зле опазеното момиче” [6, с. 8], 
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Варна – изпълнение на Деветата симфония на Лудвиг ван Бетховен [3, с. 6], Плевен – 
премиерата на операта „Йоанис Рекс или кучето Йоан” от Парашкев Хаджиев [5, с. 2], 
Видин – Концерт на Симфоничния оркестър на Видинската филхармония с диригент  
Андрей Андреев [1, с. 7], Шумен – Юбилеен концерт на Иван Вульпе [7, с. 6.], 
Благоевград – „За първи път у нас "Крадливата сврака" от Росини“ [4, с. 6], Бургас – 
Бургаската филхармония в София, зала „България” [2, с. 8]. 

В първия брой е публикувана и историческа справка за възникването и развитието 
на музикалнопериодичния печат в България. Ще припомня някои моменти от това 
развитие. Неговите основи се полагат през 1891 г., когато в Пловдив излиза първият 
брой  на списание „Гусла“, издаден от Георги Байданов. За съжаление този брой остава 
единствен. През 1894 г. започва издаването на второто българско музикално издание – 
списание „Кавал“ с редактор Карел Махан, което също не просъществува дълго. Други 
музикалнопериодични издания са „Музикален вестник“ (София, 1904/1911 г. и 
1920/1928 г. с редактор Добри Христов); в. „Музикален отглас“ (София 1905/1906 г. с 
редактор Панайот Пипков) ; в. „Артист“ (София 1911/1912, 1915/1916 и 1926/1927 г. с 
редактори П. Астарджиев  и Д. Попов) ; сп. „Артист“ (София, 1921/1923 г. с редактор 
Георги Бакалов и през 1922 г. с редактор Тодор Лечев); в. „Музикант“ (София, 1922 
/1929 г. с различни редактори); в. „Музикален преглед“ (Стара Загора, 1923/1929 г. с 
редактор А. П. Берсенев, псевдоним на Г. Т. Стоянович); сп. „Филхармония“ (София 
1924/1927 г. с редактор Д. Радев); сп. „Родна песен“ (София 1925/1942 г. с редактор 
Стоян Брашованов); сп. „Български артист“ (София, 1926/1934 г. с различни 
редактори); сп. „Музикален живот“ (София, 1928/1929 г.) и в. „Музикален живот“ 
(София, 1930/1931 и 1932/1933 г.).  

Няколко думи и за периодичните издания с названието „Музикален живот” от 20-
те и 30-те години на миналия век. През 1928 г. в София книгоиздателство „Ив. Г. 
Игнатов и синове” публикува брой 1 на т.нар. списание за музикална култура 
„Музикален живот“, от което излизат всичко 10 книжки (нотен формат) с по 15 – 24 
страници, като последният бр. 10 излиза през януари 1929 г. Редактор на първите три 
книжки е известният музиколог Иван Камбуров. В броеве от 4-и до 8-и  включително 
като редакционен комитет са изброени Добри Христов, Васил Стоин, Андрей Стоянов, 
д-р Стоян Брашованов и Венедикт Бобчевски, а в последните два броя –  9-и и 10-и от 
редакционния комитет липсва Андрей Стоянов. Впечатление правят редица сериозни и 
компетентни статии, напр. „Старобългарският църковен напев „Елици“ от Добри 
Христов, „Творец и изпълнител в музиката“ от Стоян Брашованов, „Помашките 
напеви“ от Ангел Букорещлиев, „Българските концерти в Прага“ от Васил Стоин, 
„Развой на диригентското изкуство и неговите по-главни представители през XIX в.“ от 
Асен Найденов, „Музика и техника“ от Стоян Брашованов, „За пенсията на оперния 
артист“ от Маестро Атанасов и др. Списанието съдържа и редица преводни статии, 
като „Европейска музика“ от Рабиндранат Тагор, разказ от Владимир Немирович-
Данченко и пр. От брой 5 се публикуват и нотни приложения. 

От 9 ноември 1930 г. започва да излиза седмичният вестник за музикална култура 
„Музикален живот“ (с обем по 4 страници) с редактор Иван Камбуров. До 28 юни 1931 
г. излизат общо 20 броя. Като автори в него фигурират композиторите Любомир 
Пипков, Добри Христов, Петко Стайнов, диригентите Асен Найденов, Любомир 
Романски, но преди всичко статии пише редакторът на вестника.  

4 

 

В същия обем и и формат на 27 ноември 1932 г. излиза полумесечник за 
музикална обнова „Музикален живот“ под редакцията на Илия Арнаудов. От този 
вестник са отпечатани само девет броя до 21 юни 1933 г. Автори в това издание са 
Любомир Пипков, Боян Икономов, Асен Карастоянов, Веселин Стоянов, Димитър 
Ненов, Добри Христов, Андрей Стоянов, музиколозите Стоян Джуджев, Камен 
Попдимитров, Райна Кацарова и други, както и самият редактор.  

Вестник „Музикален живот“, започнал да излиза през 1981 г., може да се 
възприеме като своеобразен приемник на вестниците със същото заглавие от 30-те 
години на същия век. Издаването му се осъществява от редколегия, в която са 
включени известни български музиканти. Главен редактор е Илия Темков – диригент и 
музикален критик, зам.-главен редактор е музикологът Божидар Добрев, а членове на 
редколегията са диригентите проф. Самуил Видас и Алипи Найденов, музикологът 
Лъчезар Каранлъков, режисьорите проф. Светозар Донев и доц. Петър Щърбанов, 
известният певец в сферата на популярната музика Георги Кордов, цигуларят и 
цигулков педагог проф. Владимир Аврамов, хореографът Димитър Димитров и 
балетният критик Виолета Консулова [8, л. 135]. Любопитен факт е това, че 
редакционният екип може да се види само в протокола за учредяването на изданието, 
но не и в самия вестник. Същевременно появата на новия „Музикален живот” е 
свързана с тогавашните социокултурни и естетически приоритети и това се отразява в 
неговото съдържание. В отчетния доклад на Х конгрес на СМДБ е отбелязано, че 
постоянни рубрики във вестника са „Знаме на мира”, „Разговори с главния редактор”, 
„Немузиканти за музиката”, „Вести от страната”, „Вести от чужбина”, "Носители на 
първи награди на СБК и носители на „Златна лира” на СМДБ" [9, л. 6].  

Въпреки краткото си съществуване вестник „Музикален живот” оставя трайни 
следи в музикалната ни култура и документира на страниците си множество важни 
събития в областта на музикалното и танцовото изкуство. В цитирания по-горе отчетен 
доклад е отбелязано, че до началото на 1984 г. общият брой на публикуваните страници 
е 6400 – респектиращо число, което показва необходимостта от този вестник. Анализът 
на вестник “Музикален живот” в естетически и съдържателен аспект ще бъде предмет 
на мое бъдещо цялостно изследване на това издание. 
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КОМПОЗИТОРЪТ МИКИС ТЕОДОРАКИС 
И НАРОДНАТА ОРАТОРИЯ 

 
„Достойно есть“ 

 
Андреас Треантафиллидис 

 
Резюме 
Настоящият доклад разглежда творчеството на композиторът Микис Теодоракис и по-
специално народната оратория „Достойно естць“ 

 
Abstract 
This report is a general review to the work of the composer Mikis Theodorakis 
and in particular folk oratorio "Dostoyno est" 

 Микис Теодоракис е от критски произход и е роден в остров Хиос на 29 юли 1925. 
От 1954 до 1960 г. твори усилено в Париж и Лондон като композира симфонична, балетна 
и филмова музика. През 60-те години ръководи културно-политическо движение за 
възраждане на Гърция, за чиято идеология е характерна неделимата връзка и 
взаимовлияние на поезията и музиката. Движението е свързано с прогресивните 
политически сили от онова време, които имат за цел, освен  утвърждаването на 
демократизация на страната, едно по-дълбоко и радикално духовно обновяване на 
гръцкото общество. През целия си живот Теодоракис се изявява като политическия 
ангажирана личност. Изключително важен факт от биографията му е активното участие в 
съпротивителното движение срещу военната диктатура (1967-74.).  

Микис Теодоракис е един от най-значимите съвременни гръцки композитори. Той е 
политик, министър, депутат /4 мандата/ в гръцкия парламент и активист, носител на 
Ленинска награда за мир (1983г.). Автор е на камерна музика, оратории, балети, хорова 
църковна музика, tтеатрална музика, филмова, съвременна гръцка музика, народни 
оратории.  Творбите му са  разнообразни и богати, а в тях навлизат текстове от различни 
литературни жанрове: поезия, проза, философия, дори политически есета.  

Теодоракис спечелва огромна популярност с филмовата си музика. Той представя на 
света най-разпознаваемия гръцки ритъм сиртаки /характерен за критския фолклор/ в 
музиката към култовия филм "Зорба”/1964 г./ Композициите му са изпълнявани от 
световноизвестни музиканти като „Бийтълс”, Шърли Беси и Едит Пиаф, а някои от 
симфоничните му произведения са дирижирани от Херберт фон Караян.   

Съществена роля в творчеството му заемат произведенията, създадени по поезията 
на Георгиос Сеферис (носител на Нобелова награда за 1963 г.), Одисеac Елитис (Нобелова 
награда за 1979г.), Янис Рицос, Пабло Неруда (Нобелова награда за 1971 г.). По този 
начин богатството на поетичните идеи става достъпно за всички почитатели на 
Теодоракис и неговото музикално наследство. 

Общ преглед на творчеството на Микис Теодоракис. 
Чрез своето творчество  Микис Теодоракис отговаря на екзистенциалните въпроси 

на битието, които често задава на себе си: откъде идва човекът и накъде го води 
житейският му път. Произведенията  за пиано, симфониите,  пасионите,  оперите и др. 
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съдържат отговорите. Те са свързани с гръцката традиция, с голямото  разнообразие от 
песни, танци и музикален инструментариум. Звуковият пулс на Теодоракис включва 
различни танцови ритми, голям брой мелодии от византийската музика, от селския и 
градския фолклор. За разлика от западноевропейските композитори на авангарда, 
Теодоракис поставя човека  в центъра на творбите си. Основна тема в творчеството му е  
протестът срещу несправедливостта и борбата за свобода на човечеството.Теодоракис 
засяга въпросите на своето време по начин, който ни изпълва с вяра, успех и надежда. 
Слушайки и изпълнявайки неговата музика, ние се чувстваме мотивирани  да отстояваме 
правото си на мир, любов, свобода и щастие. 

Симфонична музика 
1953 г. Симфония №1,  
1981г. Симфония № 2 /”Песента на Земята”/ , текст: Микис Теодоракис, за детски хор, 
пиано и оркестър 
1983 г. Симфония №3  /“Пролет“/, текст: Янис Рицос , за 4 солисти, хор и оркестър,  
1986 г.  Симфония № 4 /“Хорална“ / за сопран, мецосопран, разказвач, хор и симфоничен 
оркестър  без щрайх.  
3 Сюити, един концерт за пиано /1958 г./ 

Оратории и кантати 
1960 г. „Достойно есть“  (текст: Одисеас Елитис) 
1967 г. „Епифания Аверов“ (текст: Г. Сеферис) 
1969 г. „Марш на Духа“ (текст: Ангелос Сикелианос) 
„Състояние на Обсада“ (текст: Рена Хадзидаки) 
1971/82 г. „Канто Генерал“ (текст: Пабло Неруда)  
1981/2 г. „Към садукеи“ (текст: Михалис Кацарос) за тенор, баритон, бас, хор и оркестър  
1982 г.  Литургия No.2 („За децата, убити по време на войната“, текст: Тасос Ливадитис, 
Микис Теодоракис) за хор  
1982/3 г. „Лорка“ за глас, соло китара, хор и оркестър)  
1992 г. „Канто Олимпико“ за соло пиано, хор и оркестър. 

Балети 
1953 г. „Гръцки Карнавал“, 
1958 г. „Le feu aux poudres“  
1958 г. „Les amants  de Teruel“ 
1959г. „Антигона“ 
1963 г. „Електра“ 
1958 г. „Седем гръцки танца“ (хореография: Морис Бежар)  
1987-1988 г. „Зорбас“. 

Опери 
1984-1985 г. „Костас Kaриотакис“ 
1988-1990 г.  „Медея“ 
1992-1993 г.  „Електра“ 
1995-1997 г.  „Антигона“. 
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Музика за театър 
Трагедии 
1979 г. „Kонник“ (Аристофан), 1986-1988г. „Орестия“: „Агамемнон“ – „Възлияние“– 
„Евменидите“ (Есхил), 1987 г. „Хекуба“ (Еврипид), 1990 г.  „Антигона“ (Софокъл), 1992 г. 
„Прикованият Прометей“ (Есхил), 1960-1961 г.„Песента на мъртвия брат“ - музикална 
трагедия  по текст на Микис Теодоракис. 
 
Модерен театър 
1961-1962 г. „Красив град“.1963 г. „Съседи на ангелите“ (Якобус Кабанелис), 1963 г.  
„Магичен Град“, 1974 г.: „Предаден на хората“ (Вагелис Гуфас) 1975 г. „Враг  на хората“ 
драма (ЯковосКабанелис) 1975 г. „Христофор Колумб“ (Никос Казандзакис), 1976 г.  
„Kаподистриас“ (Никос Казандзакис) 1977 г. „Друг Александър“ (Maргарита Липераки), 
1979: „Папафлесас“ театър (Спирос Мелас). 
 
Международен театър 
1961 г. „Заложник“ (Brendan Behan), 1975 г. „Игра“, (Martin Valser), 1978 г. „Втора 
категория граждани“ (Brendan Behan), 1979 г. „Калигула“ (Албер Камю), 1980 г. „Перикъл 
„(Уилям Шекспир), 1974 г. „Макбет“ (Шекспир). 
 
Музика за филми 
„Лунна Светлина“ (1960 г.), „Меден месец“ (1960 г.), „Котешка Сянка“ (1961 г.), „Пет 
мили до полунощ“(1961 г.), „Електра“ (1962 г.), „Федра“ (1962 г. ), „Любовниците на 
Теруел“ (1964 г.), „Зорбас“ (1964 г.), „Z“ (1969), „Състояние на Обсада“ (1972 г.), 
„Серпико“ (1973 г.), „Ифигения“ (1977/8 г.) и на „Човекът с карамфила“ (1980 г.). 
 
11 Песенни Цикли – АРКАДИЯ 

НАРОДНАТА ОРАТОРИЯ „AXION ESTI”-„Достойно есть” 

Творбата на Микис Теодоракис е вдъхновена от едноименната поема на Одисеас 
Елитис. Целият поетичен текст е 75 стр., от които Теодоракис използва 17 стр. Поемата е 
написана през 1959 г. През септември 1960 г. Микис и Одисеас  се срещат в Гърция. 
Поетът изразява одобрението си на произведението „Епитафия“ и изявява желание за 
съвместна творческа работа с композитора. По това време Микис Теодоракис работи и 
живее в Париж. След един месец Елитис му изпраща поемата „Достойно eсть“-Axion Esti. 
Музиката е написана в началото на 1961 г., а премиерното изпълнение е в Атина през 
март 1964г. под диригентството на композитора.  

Новаторският елемент в ораторията е включването на народен оркестър, 
равноправен по функция на класическия. Неговият състав е: 2 бузуки, китара, пиано, 
контрабас, ударни, сантури (струнен ударен музикален инструмент от рода на цимбала). 
За първи път има и солист народен певец. Византийските църковни традиции са 
представени от псалт-баритон, а в духа на древногръцката трагедия има четец–актьор. За 
първото изпълнение авторът специално сформира нов състав-Малък Атински оркестър. 
Участват още смесен хор „ Талия Византиу“ и мъжки хор  на  Националния Театър. 
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Солистите са: псалт-Тодорос Димитрос, народен певец-Григорис Битикоцис, четец-Манос 
Катракис, бузуки – Костас Пападопулос и Лакис Карнезис, пиано-Янис Дедилис, сантури-
Тасос Дякогйоргис, китара – Димитрис Фабас, контрабас – Вангелис Папагелидис, 
ударни- Евандрос Пападопулос. 

Структура на народната оратория „Достойно есть” 
 Творбата се състои от три части : I-а „Генезис“(Сътворение), II-а „Пасион“(Страсти), III-а 
„ Axion Esti” (Достойно есть). 

I-а част „ Генезис“ - инструментално въведение, химн–„Тогава каза“ ... , псалт-хор-
оркестър. 
II-а част „Пасион“-химн „Ето аз значи“ псалт-хор-оркестър-четец-„Напредък на 
фронта“(Албания)-хорал „Една Лястовица“-певец-хор–народен оркестър. Химн „Моите 
основи“, псалт –хор– оркестър. Хорал „Къде да намеря моята душа“, певец-хор-народен 
оркестър. Четец „ 25 Март-Окупация”. Хорал „Правосъдие на Слънцето“-певец–хор–
народен оркестър. Инструментал-оркестър-химн „Храмове схеми в небето“, псалт-хор-
оркестър. Хорал „В любовта кръв“, певец-хор-народен оркестър. Четец „Пророчески“ 
(Гражданска Война-Диктатура). Хорал „Отварям моята уста“-певец –хор-народен 
оркестър. Химн  „В далечната страна“-псалт–хор-оркестър. 
 
III-а част „ Достойно есть” 
 Хорал „Достойно есть, Светлината...“ хор-оркестър. Химн „Ветровете...” псалт–оркестър. 
Хорал-  „Достойно есть, дървената маса “хор-оркестър. Химн „Островите...” псалт-
оркестър.Поздрави”хор-оркестър.Корифей –хор-поздрави...Псалт-хор. Ударни. Хорал–
„Достойно есть, пръстта,,,“ Псалт-оркестър. Хорал „ Достойно есть, пръстта…“ хор–
оркестър. Химн „Момичетата”, псалт-оркестър. Хорал „Достойно есть,  каменният 
праг…“.Хор-оркестър. Поздрави Хор-Оркестър. 

Структурата на цялото произведение включва следните градивни формални 
елементи:( Ч-Четец, Х-Химн, Хор-Хорал). Във II-а част те са подредени по следния начин: 

  Х  Ч  Хор -Х  Хор Ч – Хор  Х  Хор- Ч  Хор  Х. 

Хоралите от втората част („Пасион”) са пет. Химните в ораторията са условно два 
вида. „Тогава каза“, „Моите основи“, „Храмове-схеми в небето“ са  комбинация от 
византийска и традиционна гръцка музика. „Ето аз значи“ и „ В далечната страна“ 
принадлежат към вид, който е по-близък в стилово отношение до последния симфоничен 
период на Теодоракис (например въведението). Типично за тези части е наличието на една 
основна ритмична схема /лайт-ритъм/, която се появява периодично и доминира в цялото.  

Теодоракис казва следното за ораторията и композиционните му цели, заложени в 
нея: „Аз искам да създам съвременна гръцка музикална звукова атмосфера, основана  
върху фолклора. Моята музика се обръща към съвременните гърци. Тя е здраво свързана с 
познатите емоционалност и чувствителност на гърците в различните региони. Диалогът 
между псалта, гласовете и инструментите има контрапунктична основа. Това обаче, не 
отдалечава музиката от нейната новогръцка същност“1.   
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III-ата част е изградена върху метроритмичната пулсация 6/8 на хорото 
„тсамикос“(от „тсами”- висок, игра в кръг на високи мъже). Този метроритъм прониква в 
целия разнообразен инструментален състав – ударни, пиано, сантури. Хармоничната 
оркестрова основа е съчетана с характерното двугласно византийско песнопение, което 
наподобява плача на опелото от Разпети Петък.                   

Възможни са два различни погледа към творбата и нейното възприятие: аналитично-
професионалния поглед на музиколозите и общата емоционална реакция на публиката, 
която търси идентификация със собствените си преживявания и чувства при 
възприемането на музиката. Химните „Тогава каза“, „Моите основи“, „Храмове-схеми в 
небето“ и цялата III-a част на творбата са най-завършените стъпки в метасимфоничната 
музика . 

Ето какво споделя Теодоракис за ролята на оркестъра и неговата уникална 
специфичност в ораторията: „Третирам симфоничните инструменти ( струнни, дървени 
духови и ударни) със страхопочитание. Те ми помагат да създам специфичната звукова 
среда (ефекти). Народните инструменти бузуки, китара, мандолина, сантури, също 
допринасят за тази новогръцка характеристика. Критска лира, понтийска лира, лауто, 
мандола и гръцки кларинет са инструментите, които също употребявам в творчеството си. 
Особено искам да подчертая изразителната роля на сантури в метасимфоничната музика, 
големите му технически и темброви възможности“.2  

Метасимфоничният стил на Теодоракис представлява съвършено единство на 
поетичен и музикален текст. Това изкуство е посветено на духовните пориви, въжделения 
и копнежи на гръцкия народ. Словото дава своя градивен принос като изразител на 
разума, а съюзът му с музиката създава една истински емоционално-въздействаща  
творба. Народната оратория „Достойно есть”е ярък образец на този стил, чието 
предназначение е да популяризира и отстоява общочовешки теми чрез музикалното 
изкуство. Хуманистичният патос на творбата насочва вниманието на публиката и 
изпълнителите към идеите за духовен възход, обединение върху основите на разума и 
надеждата за по-добро бъдеще. 

Като сънародник на Микис Теодоракис и интерпретатор на неговата музика 
/включително и „Достойно есть”/ бих желал да запозная моите колеги-студенти и 
преподавателите от АМТИИ–Пловдив с това произведение. Надявам се ораторията да 
открие българска сцена, на която да оживеят поезията на Одисеас Елитис и музиката на 
Микис Теодоракис. 
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АРФИСТКАТА ХЕНРИЕТ РЕНИЕ – ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПЕДАГОГ, 
КОМПОЗИТОР И НЕЙНАТА МИНИАТЮРА „ПРИ ПОТОКА” 
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„Оркестрови инструменти и класическо пеене” 
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Резюме 
Статията съдържа информация за творческия път на арфистката Хенриет Рение - 
изпълнител, педагог, композитор. Изследването на пиесата „При потока” включва 
педагогически и технически проблеми и методи за разрешаването им.Статията е 
подкрепена с нотни примери. 

Abstract 
This article includes information about the creative way of the famous harpist Henriette Renie 
– performer, pedagogue, composer. Topics related to some pedagogical and technical 
problems are considered in the miniature „By the side of the brook” and methods of solving 
them are pointed out. The article is substantiated by note examples. 

 
 
 
 
      
 
               
 
                              
 
 

Знаменитата френска арфистка Хенриет Рение проявява музикални способности 
от най-ранна детска възраст. За първи път слуша изпълнение на  Хаселманс, когато е 
пет годишна и прославеният арфист така дълбоко я впечатлява, че пожелава веднага да 
започне обучение в неговия клас. Професорът констатира таланта на Хенриет, но смята 
за нецелесъобразно да се започнат занимания в толкова ранна възраст, започва 
обучение на осем годишна възраст. Първата година от обучението тя свири технически 
упражнения, гами и съвсем кратки и леки пиеси без педали, тъй като поради ниския си 
ръст не успява да ги достигне. На 10 години Рение постъпва в Парижката 
консерватория. По идея на Хаселманс се конструира специално приспособление, което 
вече позволява участие и на педалите. Приспособлението прилича на своеобразни 
кокили, поставени върху педалите, които Хенриет натиска с крака. Височината им се 
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определя от отдалечеността на педала, например най-високите са за крайните педали ðå 
и ëà. Тази остроумна находка дава възможност на талантливото и амбициозно дете да 
се обучава пълноценно на арфа. На 12 години Хенриет вече концертира в парижките 
салони, в частност в салона на Полин Виардо. Изпълненията й се слушат от известни 
музиканти. Ярко впечатление  на Рение оставя срещата и с Шарл Гуно. В спомените си 
тя разказва за този случай. „Неговите ясни очи, музикален глас, историите, които 
разказваше и дори брадата му ме очароваха. Но, спомняйки си за произведенията, 
които аз изсвирих за него, неволно си  мисля, какво ли впечатление може да остави 
изпълнението на такова малко момиченце? Разбира се имаше виртуозност,  красив звук, 
интерпретация, само че как аз без най-малка следа от страх изпълних фантазията на 
Цабел по теми из „Фауст”. И всеки път щом си спомня за това почервенявам от 
смущение. Гуно беше възхитен от моето изпълнение. Но веднъж той ми преподаде 
урок, който аз никога няма да забравя. Свирих на богослужението в църквата Свети 
Клод, където органист бе Буссер. Присъстваше и Гуно, който изведнъж предложи да 
изсвиря заедно с цигулка Прелюдия от Бах. Изумена аз отговорих, че не нося със себе 
си това произведение. Гуно сви плещи и отбеляза: „Малка моя, всеки артист е длъжен 
да знае „Първа прелюдия на Бах”. След този случай аз мога да я изпълня по всяко 
време.” 

Освен със занимания по арфа Хенриет Рение посещава и класа по фуга и 
композиция. Дълго време тя не се престрашава да покаже своите творби на такива 
знаменити музиканти като Амброаз Тома и Жул Масне, които са членове на изпитната 
комисия. Но веднъж получила тяхното одобрение тя започва системно да композира за 
арфа. Сред съчиненията са Концерт в До мажор, Трио за цигулка, виолончело и арфа, 
„Елегия и каприз” за арфа с оркестър, „Легенда” по текст на Лекон де Лиля. На Рение 
принадлежат и много транскрипции за арфа на произведения на Бах, Скарлати, Рамо, 
Моцарт, Дебюси. 

Хенриет Рение играе значима роля в музикалния живот на Париж. Много 
композитори и посвещават творбите си, които тя изпълнява на своите концерти. 

За дългогодишната си педагогическа дейност Рение  възпитава много ученици, 
които се отнасят към нея с любов, признателност и искрено уважение. През 1946 
година излиза от печат нейният двутомен  методически труд, наречен „Цялостен метод 
по арфа”. В него Рение се опира на традициите на френската арфова школа, привежда 
много нотни примери от творби на Ф. Ж. Надерман, Бокса, Хаселманс. Редица 
упражнения, етюди и пиеси са собствени композиции. Най-голям интерес 
представляват упражненията за октави, арпежи, способ „етуфе” и сложни ритмически 
упражнения. Цялата работа за постановката на ръцете Рение разпределя в 12 урока, за 
всеки от които препоръчва определени упражнения. Голямо внимание отделя на 
позицията на ръцете, посвещава цяла глава на движението на китката. Според нея би 
трябвало да има 3 вида артикулация - силна, средна и кратка. Силната е предназначена 
за изпълнение на широко разположени акорди, изискващи обемен звук, средната - за 
ситна техника в бързо темпо и кратката за свирене в динамика  p, pp, морденти, и 
начупени пасажи  в бързо темпо. 

Интересни мисли споделя в труда си Рение и за паметта на музиканта-
изпълнител. Според нея както се развива бързината на техниката на изпълнение от 
бавно към бързо темпо по същия начин трябва да се възпитава и паметта. За 
подсигуряване на нотния текст при изпълнение наизуст тя препоръчва на учениците си 
да го научават най-напред в бавно темпо. Аз се присъединявам към тази препоръка и 
също изисквам от учениците си да научават произведенията в бавно темпо наизуст, 
като имат възможност да осмислят всеки тон, а не да разчитат на моториката на 
пръстите. 

Вторият том съдържа описание на различни способи на свирене и оркестрови 
трудности. Приложени са откъси от творби на Клод Дебюси, Рихард Вагнер, Римски- 
Корсаков и други. 

В настоящата статия ще разгледам миниатюрата на Хенриет Рение  „При 
потока”, предназначена за начален етап от обучението по арфа. 

„Звучността на арфата напомня ромоленето на поточето. То се ражда от 
прегръдката на едно изворче и поема самостоятелния си път. Приказно криволичи през 
полянките, загубва се сред цъфналите цветя и храсти, разлива се под светлината на 
слънцето и поздравява детето, спряло да го погледа, после се успокоява и се загубва в 
гората.“ Тази приказка в звуци разказва Хенриет Рение и запленява съзнанието на 
младия арфист. Желанието да изобрази такава картина води малкия изпълнител при 
овладяване на  поетичната миниатюра. 

Пиеската е композирана в тоналност Фа мажор, размер 6/8, темпо andantino. 
Музикалната тема е достъпна за детското съзнание и е разположена в двата крайни 
гласа - висок и басов. 
 

 
 

Обозначенията  legato и  tranquillo дават указание за характера на  музиката. Тоновете 
трябва да бъдат осмислени и обединени във фраза, да се  определи правилната 
пръстовка, която  да помогне за изпълнението легато. В средния глас се явява 
шестнадесетинково движение, което наподобява бълбукане на вода. Този глас трябва да 
се степенува по значимост и да се изпълнява с по-тиха динамика. Като се има предвид, 
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че мелодията и акомпаниращият глас са разпределени за изпълнение в дясна ръка, то 
трудността да се свири с различна динамика на пръсти от една и съща ръка е доста 
сериозна задача за начинаещия арфист. За нейното решаване най-важно според мен е 
осмислянето от обучавания на значимостта на мелодията и подчинената роля на 
съпътстващия глас. Следват модулиращи арпежи по мотиви от темата, които водят в 
други тоналности. Съпоставя се мажорно и минорно звучене. 
 

 
 

Преподавателят трябва да насочи вниманието на ученика към този модулиращ момент 
и да се потърсят разликите в характера на звучене между мажор и минор, да се придаде 
различна динамическа нюансировка. 
        Темата на миниатюрата се явява три пъти, като всяко ново явяване е с различен 
тембър. Първият път тоновете са натурални, вторият път са използвани флажолети.  
 

 
        При свиренето на темата  с флажолети може да възникнат някои трудности от 
техническо естество. Флажолети за лява ръка изискват различна постановка от 

свиренето на натурални тонове. Те се изпълняват обикновено с прегънат в първата 
фаланга палец, като едновременно с изсвирването струната е притисната с длан. По 
този начин струната се скъсява наполовина и звучи октава по-високо. Отбелязва се с 
малко кръгче над нотата. Това са естествените флажолети при арфата. Звучността им е 
тиха и прозрачна. От тук следва и другата трудност - баланс със силата на звучене на 
натуралните тонове от акомпаниращия глас.  
       Третият път темата е с малка промяна  и е разположена в  акорди.  
 

 

       Следвайки разказа за пътя на поточето явяването на темата в акорди, съпътствани 
от модулации е кулминацията на миниатюрата. Наложително е да се изработи прецизно 
смяната на педалите, предизвикана от модулациите. Слуховият контрол от страна на 
изпълнителя винаги има важна роля при работата с педалите. Постепенно движението 
се успокоява, остава само акомпаниращият глас и три нежни арпежирани акорди. 
Пиесата завършва с glissando ad libitum (свободно глисандо) в динамика ppp, което е 
красив и ефирен завършек на тази поетична миниатюра-картина. 
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„При потока” се изпълнява от младите арфисти с вдъхновение и носи радост на 

публиката. Нейната художествена стойност далеч надхвърля целите за техническото 
овладяване на инструмента от начален етап. Тази миниатюра би могла да бъде 
майсторски изпълнен бис в една професионална концертна програма. 

Миниатюрата „При потока” от Хенриет Рение бе представена на VІІ-и 
Международен конкурс за млади изпълнители на струнни оркестрови инструменти 
„Добрин Петков” 2013 година от Мейв-Ашлинг Мак Гонегал от класа по арфа на 
Здравка Колева. Ученичката завоюва Първа награда. 
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ТВОРБАТА ЗА ГЛАС И ПИАНО „ТАНКИ“ 
ОП. 1 НА НИКОЛАЙ СТОЙКОВ 

Велислава Ж. Стоянова 

Резюме: 

Настоящата публикация има за цел да насочи погледа ни към сравнително 
непознатия опус 1 - вокален цикъл „Танки” (1966 г.) на композитора Николай Стойков. 
Творбата е показателна за творческите търсения на младия тогава композитор. В нея се 
откриват специфични похвати, маркиращи неговия стил: използване на модерен 
нотопис - отпадане на арматурните знаци за тонална принадлежност, предимно условна 
метрическа организация на музикалния материал и др. Акцентът в публикацията е 
поставен върху композиционното изграждане на вокалната и клавирната партия в 
четирите песни от цикъла, отразяващо калейдоскоп от емоционални реминисценции и 
впечатления. Изтъква се стремежът на композитора за откриване на нови творчески 
пространства. 

Abstract 

This current publication aims to direct our attention to the relatively unknown opus 1- vocal 
cycle "Tanky" 1966 by the composer Nikolai Stoikov. The work is indicative of the creative 
aspirations of the young composer. In this work are found specific techniques, marking his 
style - usage of modern  sheet music - dropping reinforcing signs for tone affiliation, mostly 
arbitrary metric organization of the musical material etc. The emphasis in the publication is 
put on the composition development of the vocal and piano party in the four songs of the 
cycle, reflecting a kaleidoscope of emotional reminiscences and impressions. The work points 
out the desire of the composer to find new creative spaces. 

Вокалният цикъл „Танки” е написан за мъжки глас и пиано в периода 18. 11. - 
6. 12. 1966 г. Той се състои от четири вокални миниатюри, които представляват „цикъл 
в цикъла”, с който завършва oпус 1 „Ранни песни“: „Ни лъх не дъхва” (11.1976), 
„Старинна песен”(11.1969), „Топлият вятър”( 1967), „Седя край тихото огнище”(1967), 
„Танки” (1966 г.). Те отварят магическата врата на самоутвърждаването на един 
започващ кариерата си млад композитор.  

Вокалният цикъл „Танки” е сравнително малък, но сугестивно изграден. 
Написан спонтанно, само за няколко дни, той директно и цялостно отразява 
тогавашното виждане на младия Николай Стойков за завършена композиция. Авторът 
попада случайно на поетичните творби на Исикава Такубоку - японски поет, по това 
време почти непознат в България. Случайната находка разкрива пред композитора 
прекрасен поетичен свят с характерна експресивна завършеност. За тези малки стихове, 
в този момент от живота на твореца, самият Николай Стойков пише в своята 
неиздадена книга „Да подредим пъзела”, че те са „еквивалент на творческа 
емоционална сгъстеност и затова написването им е толкова импулсивно”. [6:10] 

Цялостната композиция на творбата (подреждането на песните, изборът на 
текста, вокалната линия, клавирната фактура, както и песимистичната обагреност на 
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цикъла) са подчинени на един единствен първичен импулс - силното желание на автора 
да получи вътрешно удовлетворение като творец композитор. Впоследствие самият 
Стойков отчита, че много от белезите на хармоничния език, клавирната фактура, 
обратите на мелодичната линия, цикличната споеност носят генетичната белязаност за 
следващото развитие на индивидуалния му език. [6:11] 

Дали този първи опит на младия композитор среща одобрението на големите 
майстори за тогавашното време? Вписвал ли се е младият Стойков в рамките на 
естетическата платформа, близка на кръга около големия български диригент Добрин 
Петков - Лазар Николов, Константин Илиев, Георги Тутев? Насочват Николай Стойков 
към Марин Големинов - в онези години белязан с ореола на европейски композитор, 
живял в Париж, благословен от Венсан Денди. Творец с интересна, модерна инвенция в 
оркестрацията, формата, фактурата и т. н. При последвалата среща между двамата 
композитори още от първия момент Стойков разбира, че това не е творецът, 
импониращ на неговите вкусове, че липсва привличане от неговата инвенция. [6:11] 

Срещата на Стойков с М. Големинов е предшествана от „сблъсък” с творец 
като Петко Стайнов, също голяма фигура в музикалния живот. Стайнов не е очарован 
от текста. Неговите изисквания са били в обсега на фолклорните обработки и търсения 
на творците от кръга „Мисъл“. Думите на Петко Стайнов са поразяващи за младия 
композитор: „Трябва да пишете  българска музика!” Въпросът, който си задава Стойков 
е: ”А моята каква е?” [6:12] 

Всъщност авторът сам търси отговор на този въпрос. Той споделя: „Във 
вокалната творба „Танки” има една японска чувствителност, хармония – 
„неопределена” и някакви хармонически последования… И така не стигнах до някаква 
определеност с моите „Танки“. Нещата се изчерпват с това. Може би са били твърде 
далеч от чувствителността на Петко Стайнов, недоразбрана мисловност.” [6:12] 

Сега, от позицията на своите 80 години, Николай Стойков открива, че текстът 
много точно отговаря на онова душевно състояние, в онзи повратен момент на 
творческия му живот. 

Вокалният цикъл „Танки” оказва силно въздействие върху слушателя. След 
изпълнение винаги оставя впечатление за завършеност и логична последователност в 
цикличността. Какво означава „Танка”? Танка е основен поетически жанр за японската 
литература. Формира се от японските песни за Ямато (Япония). Състои се от 31 срички 
в пет стиха с редуване на морите (срички): 5-7-5-7-7. 

В късната класическа епоха е обичайно танка да се съчинява от двама поети: 
единият съчинява първите три, а другият – останалите два стиха. Чрез добавянето към 
тях на все нови и нови 3+2 стиха се постига ефект на движение „навътре”, движение в 
синхрон. Така се образуват циклите „нагаута” – от 50 до 100 срички. После се събират в 
антологии, най-известни от които са „Манъйосю” и „Кокинвакасю”. [9] 

Лаконичната форма на танка изисква внимателно обмисляне на всяка дума. 
Силната сгъстеност заедно с неяснотата придават магически характер на поезията. 
Подреждането на думи е свещенодействие. Творенето е медитация. 

Известен е култът на японците към писмения знак като материализирана форма 
на словото. И дзен идеята за „истината извън думите”. Затова танка и хайку са поезия 
на алюзията. Енигми, които всеки сам за себе трябва да разгадае и дофантазира. [10] 
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Изкушеният читател вероятно познава прославените със своята лаконичност 
танка (петстишия) и хайку (тристишия), но те са само прекрасни „листа“ от 
хилядолетното дърво на Поезията на Япония. 

Според японската естетика „словото притежава душа, притежава същата 
реалност на съществуването, както на събитието или предмета, а самото изричане на 
словото го освобождава за извършване на действието. Оттук следват култът към 
писмения текст и благоговението пред писмения знак, като материализирана форма на 
словото.” [9] 

Този отмерен от вековете ритъм, съдържащ в себе си магията на многократно 
повтаряните древни заклинателни слова, става основа за определянето на поетическия 
канон: всеки стих съдържа 5 или 7 срички; броят и подредбата на стиховете определят 
поетическия жанр. Така танка се състои от пет стиха. В „Маньошу“, тази метрика не 
винаги е спазвана строго. Но нека не забравяме, че преди да бъдат записани, песните са 
се пеели, а мелодията скъсява или удължава стиха, строго отмерената стъпка на танка 
(кратка песен).[10] 

Във вокалния цикъл „Танки” на Николай Стойков се усеща яркото поетично 
мислене на композитора, което довежда до създаване на поезия хайку и къси поетични 
форми. Те се визуализират в книгите „Без ноти”(2010 г.), „Al niente”(2012) и  
Appassionato” (2013). [2:18] 

Вокалните миниатюри от цикъла „Танки” на Николай Стойков по японска 
поезия могат да се разгледат от няколко аспекта. В настоящия текст изследователското 
внимание е насочено главно в три посоки:  

 проекциите на програмността в конструкцията на цикъла; 

 композиционното изграждане на вокалната и клавирната партия в четирите 
песни от цикъла, отразяващо калейдоскоп от емоционални реминисценции и 
впечатления; 

 изразната роля на клавирната партия, изградена чрез използването на 
съвременни композиционни похвати.  

Целта на изследването е да се обогати информацията за тази малко известна 
творба, както и да се даде израз на нашето субективно отношение към нея. Поставя се 
акцент върху специфичната роля на клавира, в който се отразява стремежът на 
композитора за откриване на нови творчески пространства.  

Тези четири вокални миниатюри отразяват моментното състояние на автора. 
Може даже да говорим за разтърсващи психологически драми. 

Първата танка сякаш е търсене на абсолютната изолация на твореца: „Аз в дом 
самотен влязох, запалих си цигарата, толкова желая самичък да остана…” [8:33]. 
Пресъздава се движението типично за „танка“ (споменато по-горе „отвън–навътре”). 
Условната метрическа организация, честата смяна на размера, речитативността на 
вокалната партия, накъсаната фраза - всичко това води до изразяване на усещането за 
безпътица, обхванала лирическия герой. Въпреки лаконичността на първата танка, има 
изобилие от указания за темпо и динамика - moderato, свободно, con moto. Динамичната 
нюансировка неизменно следва стиховете в първата песен. Емоционалният изблик в 
кулминацията на песента („викът” на героя: „Толкова желая самичък да остана”) е 
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постигнат с динамичното изграждане от medzoforte до fortissimo, подчертан и в 
клавирната, и във вокалната партия. 

Клавирната партия в песента търпи развитие, следвайки драматургията на 
текста. Плавността на акордовото движение в първия стих е фон, подкрепящ певеца. 
Вторият стих е подготвен от glissando и с акцент в пианото и в cresñendo. След 
раздвижената мелодична линия в първи стих, мъжката партия във втората строфа е  
изградена като свободен речитатив. Кулминацията се подготвя от фермата, която 
усилва драматичния ефект. И клавира, и вокалната партия, след sforzato  преминават в 
унисон в октави, разкриващи безсилието на лирическия герой. Отекват звуците на 
партията на пианото. Едва в девет такта композиторът успява да подчертае 
характерността на жанра „танка” - лаконичност, сгъстена емоционалност, но и 
магичност. 

                                Нотен пример 1: Начало на Първа песен   

                                

„Светло зимно утро”- така започва втората  танка. Тя внася лек оптимизъм в 
светоусещането на героя. Динамичните нюанси в пиесата са в pp - тук клавирната 
партия въвежда в светлите мисли на лирическия герой, чрез двутактово въведение в 
указаната динамика. Басовата партия отново е в акордова фактура, а солото в дясна 
ръка показва мелодичната линия на вокалиста. Тук липсват резки смени на щрихи и 
рубато. Преминаването от висок към среден регистър в клавирната партия осъществява 
регистровата подготовка за явяването на вокалиста. Вокалната и клавирна партия са в 
sotto voce (полугласно), внасяйки безметежност и лекота в образа на лирическия герой. 
Песента завършва с мелодическа линия на началните думи на певеца - изпълнени само 
от пиано. Композиторът поверява важна роля на клавирната партия при изграждането 
на миниатюрата – тя рамкира формата: 

                                           Нотен пример 2: Начало на втора песен 
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Третата вокална енигма демонстрира рязка смяна в емоционалността на 
лирическия субект: „Влакът лети през пусто поле, тъй скръбта през сърцето намира си 
пътя”.[ 8:37] Темпото импонира на поетичната субстанция в песента: allegro furiozo. 
Позиционирана в „златното сечение” на цикъла, тя е и най-продължително разгъната 
във времето. В тази миниатюра авторът е поверил на клавирната партия водеща роля. 
Клавирното въведение (до този момент най-дългото в  цикъла - 12 такта) е изградено от 
три фази. Първата е в плътна акордова фактура – низходяща хроматична линия на 
движение на квартови акорди в дясна ръка, а в лява ръка - силни акценти (marcato) в 
октави. Във втората фаза хроматичното осминово движение в басовата партия слиза 
във все по-нисък регистър, а низходящото секундово движение в стакато в дясна ръка 
(също в ниския регистър) привнaся дисонантен момент. В третата фаза продължава 
раздробяването на ритъма – пулсацията в шестнадесетини наподобява движението на 
влак („към скръбта”). 

Клавирното въведение пресъздава мрачната картина, съзвучна с настроението 
на лирическия герой. Динамиката e изцяло във fortissimo и forte и допълва драматичния 
изказ на песента. На фона на шестнадесетиновата пулсация на клавира встъпва 
вокалната партия - с накъсана фраза, с липса на плавност в мелодичната линия, с 
дъхове. Кулминационната точка в миниатюрата е думата „скръб”, подчертана от 
силната динамика (ff) и акцент в партията на пианото. 

В заключението на миниатюрата отново прозвучават плътните акорди от 
първата фаза на клавирното въведение. Слизайки все по-надолу в ниския регистър на 
инструмента, за усилване на напрежението композиторът използва низходящо 
хроматично движение до контра октава. Формата се затваря – отново чрез клавирната 
партия. За образността тук е особено важна ролята на клавирния съпровод - въпреки 
скръбното усещане, напрежението се „сгъстява” чрез strindgendo в последните акорди. 

                       Нотен пример 3: Начало на трета песен 

                             

 

В четвъртата вокална миниатюра като емоция отново доминира примирение и 
безнадеждност. Темпото (tranquilo) е в унисон с терзанията на героя. Клавирната 
партия задава началото с монотонен ритъм и интониране на тритонус в дясна ръка. На 
фона на тази пулсация встъпва вокалната партия в piano. Но в  партията на пианото 
напрежението нараства - с появата на движение в осмини, акорди в дясна ръка и 
нарастване на динамиката до forte. Вокалната партия също търпи развитие в динамичен 
аспект: преминава от  piano към medzoforte, но реално не достига до по-силна 
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динамика. Композиторът поверява на клавирa тази сгъстеност в емоционално 
отношение: напрежението достига кулминационната си точка в пианото. т. е. 
композиторът, чрез динамични, ритмически и агогически похвати, (ff, акценти и  
srtingendo) изгражда цялостния песимистичен образ в песента. Градация на 
ритмическото раздробяване - от четвъртини, осмини, тридесетивторини и накрая 
тремоло - води до достигане на върха на напрежението (fff). След това избухване 
постепенно се възвръща първоначалното настроение (примирението у лирическия 
герой) - динамиката през forte,  medzoforte достига до piano. И първоначалното темпо 
връща безнадежността. Отново се затваря формата – като авторът повтаря началните 
акорди до изчезване на звука и замиране (morendo). Вокалната партия  също замира в   
унисон с динамическата нюансировка.  

                  Нотен пример 4: Начало на четвърта песен 

                         

 

От горното изложение са налагат следните изводи: 

 Вокалната линия в цикъла е максимално сгъстена, но удобна за интониране; 

 Хармоничният език е напълно подчинен на израза; 

 Клавирната партия издава своя приоритет без да обезличи вокалната. 

 Съществува връзка между вокална изказност и поетично начало в творчеството 
на композитора. 

 

На клавирната партия се възлага важна роля по отношение на 
формообразуването и образността. Изграждането на клавирната фактура е подчинено 
на съвременните композиционни похвати, маркиращи стила на автора -  използване на 
модерен нотопис - отпадане на арматурните знаци за тонална принадлежност, 
предимно условна метрическа организация на музикалния материал и др. Акцентът в 
публикацията е поставен върху композиционното изграждане на вокалната и 
клавирната партия в четирите песни от цикъла, отразяващо калейдоскоп от 
емоционални реминисценции и впечатления. Изтъква се стремежът на композитора за 
откриване на нови творчески пространства.[7:54] 

Вокалният цикъл „Танки” не е от често изпълняваните творби на композитора 
Николай Стойков може би поради психологическата им трудност. Един от първите 

7 

изпълнители е оперният певец-баритон Михаил Чомаков. Неговата интерпретация е 
подкрепена от съпругата на композитора пианистката Румена Стойкова. През миналата 
2015 г. година певицата Нели Койчева (алт) изпълнява цикъла в концертната зала на 
АМТИИ-Пловдив в  партньорство с главен асистент  доктор Надежда Кузманова.[ 
8].Вокалните миниатюри „Танки” са все още неиздадени, което може би обяснява 
тяхната непопулярност. 

 

Вокалният цикъл „Танки“ (1966 г.) на композитора Николай Стойков се вписва 
в една важна тенденция за българската музика в периода след 60-те години на ХХ век - 
„идеята за камерност, разбирана в най-широк смисъл на думата”; „камерността като 
начин на мислене и като тип отношение към действителността.” [1:241] Творбата е 
израз на стремежа към „бягство от шаблона” и въплъщава основните характеристики на 
този период – „излизането на преден план на детайлите на музикалната фактура, 
нюансите на емоционалните състояния и в крайна сметка – психологическото 
извайване на музикалните образи.” [1:241] 
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АРМЕНСКИ ПЕСНИ ЗА ВИДЖАГ 
 (ПО ТЕРЕННИ МАТЕРИАЛИ ОТ АРМЕНСКАТА ОБЩНОСТ 

В ГРАД ПЛОВДИВ) 
ас. д-р Зоя Микова 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 
гр. Пловдив 

 
РЕЗЮМЕ 
 Текстът представя няколко вокални примера, които съпровождат обреда Виджаг по 
време на арменския Хампарцум Крисдоси (Спасов ден). В ритуала участват девойки в 
предженитбена възраст. Обредните действия и съпровождащите ги мелодии показват 
известна близост с българските Наричания на пръстени и китки. 
 
Abstract 
 The text presents several vocal examples that accompany the ritual Vidzhak during the 
Armenian Hampartsum Krisdosi (Spasov day). In ritual involving unmarried girls. Festivities 
actions and accompanying melodies show a certain intimacy with Bulgarian call rings and 
wrists. 
 

Събирането и транскрибирането на музикални образци от етническите общности 
у нас все още няма трайни традиции, като причините за това са много и от най-
различно естество. Сред събраните теренни материали от фолклористите ни по-рядко 
присъстват примери от фолклорната култура на етническите малцинства в България, 
което логично води до недостатъчен брой разработки, представящи характеристиката 
на традиционната музика на етническите общности в страната. Изключение в тази 
посока са публикациите на Райна Кацарова, няколкото статии на Николай Кауфман и 
Шемуел Бехар за еврейските песни,  на Мехмед Бейтуллов за песенното изкуство на 
българските турци и на Лозанка Пейчева за ромските музиканти.  

Настоящият текст представя няколко вокални примера записани сред 
респонденти от арменската общност в град Пловдив. Музикалните образци са част от 
проведено теренно проучване в града, реализирано в периода 2010-2014 година.  

Най-многобройната арменска общност у нас, живее в град Пловдив. През 1923 г. 
Михран Томаджян  издава арменски песни в три тома. В първия том са публикувани 13 
песни от Пловдив. В предговора на изданието арменският фолклорист споделя, че 
примерите от пловдивските арменци са  най-представителни. 

 По време на проведеното от мен теренно проучване сред арменската общност 
успях да документирам 18 изпълнения. Интерес представляват вокалните образци, 
които съпровождат празника на Хампарцумън Крисдоси (Спасов ден). Четиридесет дни 
след Великден, арменците изпълняват обреда Âèäæàã, в който участват само девойки. 
За този ден по-възрастните жени разказват: „… В навечерието на Хампарцун, млади 
момичета наливат вода от 7 извора (но сега така не може да се направи) и поставят в 
метален съд китка ли ще е, пръстен ли ще е или нещо друго с белег. И на следващия 
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ден, най-невинното дете (избира се като невинно, чисто същество) тегли предметите. 
Преди всяко вадене казва: На този, който ще се изтегли предмета … и така. Но е имало 
и не хубави късмети. Случва се така, че празникът е в работно време и не всички могат 
да присъстват…“. (В. Н. 76 г., етническа арменка, зап. З. М. гр. Пловдив, 24.02.2014 г.) 

В действията за Âèäæàã е налице явно сходство с познатите у нас Наричания на 
пръстени и китки, изпълнявани на Васильовден, Гергьовден и Еньов ден. Подобно на 
изброените инициационни практики, при Âèäæàã откриваме „…Единството на 
характерната преходност при човешкия и природния цикъл… (което от своя страна – 
б.а.) е сигурен знак за старинността на обреда … нашите два народа (арменци и 
българи – б.а.) фокусират близост по отношение на обредност и култура още от 
древността…“1.  

В действията изпълнявани от арменската общност на Хампарцумън Крисдоси 
(Спасов ден), значителна роля е отредена на водата. Според Е. Мицева изискването, 
задължително обредът да се провежда край водоизточник, създава конкретни условия и 
кореспондира с „…насочеността на празника към света на отвъдното, като се има 
предвид представата за водоизточника като вододел между двата свята – земния и 
отвъдния…“ 2. 

В днешно време, членовете на арменската общност се стараят да възстановят 
различни стъпки от Âèäæàã, но те по-скоро са повод за общо прекарано време сред 
себеподобни и усещане за етническо единство, отколкото в смисъла на ритуал с 
предженитбен характер. По-възрастното поколение организира различни събирания в 
Арменския културен дом, като изпълненията на елементи от ритуала Âèäæàã имат 
закачлив и хумористичен характер. Хората определят своеобразните наричания, като 
възможност за това да разберат какъв късмет ще имат през предстоящата година. 
„…събираме се жените, аз имам пожелания написани на тетрадка и си теглим късмети 
… На времето се събирахме и момичетата си правеха венци като ги пускахме на реката, 
а сега не се прави…“. (М. С. 76 г., етническа арменка,  зап. З.М., гр. Пловдив, 
03.11.2011 г.)  

Пловдивските арменците пазят спомени за различни мелодии, припевки и 
наричания, които са посочени в текста. Досега в материалите на Е. Мицева и С. 
Таниелян има данни за това, че момичетата изпълняват различни песни на Âèäæàã, но 
не са публикувани такива.  
 Първото прослушване на песните за Âèäæàã създава усещането за старинност. 
Въпреки това, по-възрастните жени си спомнят, че песните не са автентични, а част от 
оперетката „Ануш“. Музиката е дело на арменския композитор Армен Дикранян, а 
текста - на Хованес Томанян.3 Не става ясно, доколко в работата си двамата автори се 
позоват на автентични музикални образци, съпровождащи моминския ритуал и до къде 
се простира авторската намеса.  

За Âèäæàã са записани четири мензурални песни в двувременен и 
шествременен метрум. Единствено в „Ахчи пахдавор“ (Щастливо момиче пр. №1) има 
безмензурно въведение. В примерите откриваме много метрични отклонения, изразени 
                                                 
1 Мицева, Е. 2001. Арменците в България – култура и идентичност. IMIR, София, с. 92-93. 
2 Пак там, с. 92. 
3 При транскрибирането на вокалните образци съм се ръководила от изпълнението на респондентите, като не съм имала 
възможност да се запозная с нотния текст на Армен Дикранян. 

чрез наличието на фермати, използвани преди всичко върху опорните тонове на 
звукореда и отново възвръщане на първоначалното темпо и пулсация. В ритмично 
отношение най-често е използван модел от комбинация на осмина с четвъртина нота. 
Подобно ритмично съотношение на тоновите трайности (1:2) се определя от анализа 
като диплазно нарушение на първичния ритъм4. 

 
Пример №1 

 
 

По отношение организацията на стиха, интерес предизвикват вариантите на 
стиховите редици и формата на песните. В два от примерите е налице симетрия 
изразена чрез равенство в броя на сричките във всеки стих5. Представени са 
десетосрични стихове с явно изразени диерези и организация на сричките, в стихови 
редици от вида 5+5 (Хампарцум яйла и  Ахчи пахдавор). В двата примера откриваме 
редуване на две или четири музикални построения, което създава усещане за 
стабилност и симетрично изграждането на синкретичната форма. 

В текстовете на примерите, съпровождащи Âèäæàã, откриваме разширения на 
основния стих чрез вметки или рефрен. Най-често използваната вметка е „джан“. Така 
например в песента „Джан, Джан“ (Душо, душо - вж пр. №2), рефренът представлява 
самостоятелен шестосричник, който разширява основния седмосричен стих.  

В песента „Ахчи пахдавор“(пр.№1) рефренът представлява самостоятелно 
музикално построение, изградено от  два стихо-мелодични реда6, които се равняват на 
основната музикална форма. Тази организация на стих и мелодия също задава 
квадратност във формообразуването на песента7.  
 

КУПЛЕТ                          РЕФРЕН 
Ахчи пахдавор, йернег ко серин.       Хампарцум яйла, яйла джан, яйла.    
Ко сари совор, сев сев ачерин.         Сер орер яйла, яйла джан, яйла. 

                                                 
4 Джуджев, Ст.1975..Българска народна музика. Т.2., с.475 
5 Броят на  сричките е отчетен върху оригиналния език на песните, а не върху българският превод, който не е възможно да е 
текстуален. 
6 Джуджев, Ст. 1975. Българска народна музика.Т.2. ,с.243 
7 Стоянов, П. 1969. Музикален анализ. с.100 
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КУПЛЕТ                          РЕФРЕН 
Първи мелодичен ред - 5+5       Първи мелодичен ред - 5+5 
 Втори мелодичен ред - 5+5       Втори мелодичен ред - 5+5 

 
Наличието на основен седмосричен стих в примера „Джан, Джан“ (Душо-душо), 

показва известна близост с типичното стихосложение за българските лазарски песни. 
Това позволява да се направи предположение, че подобна организация на стиха е 
търсена умишлено именно заради инициационния характер и на двата обичая – 
българския Лазаровден и арменския Âèäæàã (вж пр.№2). 

 
Пример №2 

 
 

Дза  рис да гъ ма ни шаг,    
джан, гю лю мъ джан, джан,   

кез га нем я рис нъ шан, 
джан дза хи гъ, джан, джан, 
джан, гю лю мъ джан, джан 

 
В тази група песни внимание заслужава организацията на стиха в примера „Бойъ 

фидан“ (Снага като фиданка - вж пр. №3 ). В нея откриваме единадесетосричен стих 
(4+4+3), който според Н. Кауфман е типичен за стихосложението в турските песни. 
Фолклористът дава пример с песента „Лале ли си, зюмбюл ли си“, която има същата 
стихова организация. 

 
Пример №3 

Бо йъ фи дан, бе хъ дзил дзил: Ум ярн е? 
„Ас двадз ки ди, аш харх ки ди: Им ярн е? 

 

 
 

Най-голяма интонационна близост с българската музика показва примерът 
„Хампарцум яйла“ (Възнесение мило – вж пр. №4). Независимо от твърденията на 
респондентите за авторска музика, имаме основание да изкажем предположение за 
съществуване на общ мелодичен модел. По всяка вероятност, той е бил разпространен 
и използван от всички етнически общности на Балканските народи.  

 
Пример №4  

 
 

В заключение може са се каже, че примерите са мензурални в шествременен и 
двувременен метруми; наблюдава се редуване на метрични с безмензурни построения 
или смяна на метричната пулсация в рамките на една и съща песен; синкопиран ритъм. 
В мелодичната линия откриваме постепенно и скокообразно движение, най-вече на 
интервал терца, чиста кварта или чиста квинта, или движение на мелодията върху 
опорните степени на звукореда. Амбитусът на песните варира от интервал терца до 
чиста октава, като по-често се срещат примери с обем от интервал чиста квинта и 
нагоре. По отношение на звукоредите, преобладават тясномеждинните, хемитонни и 
трихемитонни звукореди8. В организацията на стиховите редици откриваме 
седмосрични, осмосрични и десетосрични стихове. Често основният стих е разширен 
чрез вметка или рефрен. В изграждане структурата на песните са налични, дву-, три- и 
четириредни стихо-мелодични форми. Ладовата организация на вокалните примери 
може да се отнесе към обичайните ладови структури на мажоро-минорната система. 

Документирането на по-голям брой образци и разкриването на специфични 
техни черти, би спомогнало да се открие доколко съвместното съжителство е повлияло 
върху традиционната култура на етническите малцинства в България.  
 
В.Н. 76 г., 24.02.2014 г., зап. З.М. гр. Пловдив, етническа арменка 
М.С.76 г., 03.11.2011 г.,  зап. З.М. гр. Пловдив, етническа арменка 
М.Г. 80 г., 08.04. 2011 г. зап. З.М. гр. Пловдив, етническа арменка    

                                                 
8 Използваната терминология по В. Йончева.1994. Понятия и термини при ладов анализ на българските народни песни. В: 
Годишник на АМТИ 1994, с.67-72. 
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„ИСТОРИЧЕСКАТА ВЪЗСТАНОВКА В ПЕРУЩИЦА, 
ПРЕДСТАВЕНА КАТО МУЗИКАЛНО – ТЕАТРАЛЕН СПЕКТАКЪЛ“ 

ас. Стефан Йорданов 

Резюме 
В настоящата статия ние разглеждаме ежегно провеждащата се историческа 

възстановка в град Перущица. Тази година, тя ще се проведе на 9-ти май и с нея ще се 
отбележи тържествено 130 годишнината от обявяването на Априлското въстание в 
града. 

Abstract 

In this article we examine an annual ongoing historical reenactment in town of Perushtitsa. 
This year  it is will be held  on  May 9-th,  and  with it solemnly  the 130th anniversary of 
announcement of the  April uprising in the town will be noted . 

 

В настоящата статия ще разгледаме ежегодно провеждащата се историческа 
възстановка в град Перущица. Тази година тя ще се проведе на 9-ти май и с нея ще се 
отбележи тържествено 130 - годишнината от обявяването на Априлското въстание в 
града. Преди да направим сравнение между предходните реалистични възстановки и 
тези от последните четири години (2012 – 2015г.),които вече се изпълняват в нова, по – 
съвременна форма от типа на музикално – театрален спектакъл, ние трябва да се 
запознаем с две отделни понятия, а именно: историческа възстановка и спектакъл. 

В основата на разбирането за понятието âúçñòàíîâêà е именно повторението, 
съживяването на уникален по своята значимост, неповторимост и последици момент. 
Тоест събитие върху събитието. Върху протекли в миналото действия се наслагва 
опитът за тяхното повторение, за актуализирането им в настоящия момент. Самата 
реконструкция се явява нестандартен сюжет, необичайно публично събитие, 
разчупващо със своята динамика, колорит и емоционалност ежедневната и протоколна 
тривиалност. Това събитие може да бъде структурирано и от множество ритуални, 
процедурни елементи. В същото време възстановката, разгледана в нейната  цялост, 
може да изпълнява функцията на церемония, на ритуал за почит на събитията, които 
пресъздава. По този начин се постига и образователният, културен и развлекателен 
ефект на този тип събития. 

Словосъчетанието „историческа възстановка“  идва  от английската дума Reenactment, 
което респективно се превежда като : само „реконструкция“ или само „възстановка“, с 
което ние назоваваме  тип събитие, представящо повторение на исторически момент и 
реализирането му на живо. 

Едно от определенията за исторически възстановки е „симулации на събития, основани 
на научно установени факти и документи, обикновено разигравани от ентусиасти в 
публичните пространства на музеи или сред археологически декори, които имат за цел 
едновременно представяне на миналото пред аудитория и преживяване на миналото от 
гледната точка на самите участници“. 

Важно е да уточним, че българските и световни практики има къде по-малки, къде 
много значими разлики. В сравнение с България възстановките са с доста по-стари 
традиции в страните от Западна Европа, САЩ и Русия.  Възстановките обаче далеч не 
са рожба на новите векове. В древен Рим се разигравали повторения на прочути 
антични битки. „През XIX в. духът на романтизма възражда спомена за рицарските 
турнири. През 1839 г. във Великобритания графът на Уелингтън става инициатор на 
най-голямата възстановка – като рицари, пажове, благородни дами край едноименния 
замък се включват близо 4000 души. Събитието привлича 100 000 зрители. Шоуто явно 
е било толкова впечатляващо, че през 1989 г. е била организирана нова възстановка – в 
чест на 150-годишнината от първата. В Русия през 1906 г. правят възстановка на 
героичната обсадата на Севастопол по време на Кримската война, а през 1912 г. – на 
битката между френската армия под командването на император Наполеон и руските 
войски, предвождани от ген. Кутузов при Бородино на 26 август 1812 г. Последната 
битка се преиграва и днес и се е превърнала в едно от най-значимите събития в 
световен мащаб.  
Традициите на историческите възстановки в САЩ са от 19 в., когато започват да 
повтарят известни битки с индианците. През 1998 г. се организира една от най-
големите възстановки в Щатите (25 000 участници) – на битката при Гетисбърг по 
времето на Гражданската война от 1863, като събитието се преиграва периодично и 
след това. 
Съществува значително многообразие на видовете и формите при историческите 
възстановки, което донякъде разширява разбирането и формулировката за тези 
събития.Организаторите и участниците в тях ги разделят най-общо на три основни 
групи, според типа историческа реалност, която пресъздават, а именно: „жива 
история“, „преиграване“ и „реконструкция на предмети от различни области“. 

Първият вид, който ще разгледаме, е „жива история“. Чрез него се пресъздава бит, 
порядки, традиции, занаяти, елементи от ежедневието на обикновените хора за 
конкретната епоха. В тази група влизат и дейностите по представяне на бита и задачите 
на войника, но отново ориентирани към конкретното историческо време. Също така 
съществуват и множество разлики в униформи, оръжия, специфика на личните вещи в 
рамките на кратък исторически период, което пък задава много ясна и конкретна задача 
и изискване към всички детайли. Конкретните форми на такъв тип възстановки са 
военни лагери от различни исторически епохи с различна продължителност и обхват, 
демонстрации, изложения, фестивали и др. Възможно е и смесване на формите – едно 
събитие тип „жива история“ да приключи с възстановка на битка или друг важен 
момент. 
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Вторият вид е „преиграване“. То представлява опит за повтаряне на важни събития от 
миналото в автентична обстановка или на мястото, на което те са протекли. В тази 
група влизат възстановките на исторически битки, на сключване на важни договори, 
държавнически решения и др. Една от най-мащабните и най-старите в България 
реконструкции на историческо събитие е тази на боевете на връх „Шипка“. Една 
справка ни показва, че през 2003 г.възстановката се изпълнява запърви пъти в нея 
участват между 30-40 човека. За наша радост в сравнение с преди десет години, то в 
наши дни броят на участниците достига 300 – 400 души. В началото това са членове на 
десетина клуба от страната, като организацията и провеждането е изцяло плод на тяхна 
инициатива и ентусиазъм. За първи път през 2012 г. събитието е подкрепено от 
държавата. То придобива и по-силен официално държавнически елемент – вече е част 
от национална програма за честване на годишнината от историческите събития, 
преминава под патронажа на президента. Разрастването на това събитие в различните 
години илюстрира именно бързо и широко навлизане на историческия reenactment в 
съвременните ритуали за почитане на важни дати. 

Третият вид възстановки е „реконструкция на предмети от различни области“. Най - 
характерно за него е пресъздаването на бит, въоръжение, икономически, социален 
живот или на технологии, използвани в различни периоди от миналото. Този тип 
реконструкции нямат толкова силен събитиен характер. Той обаче е по-скоро 
постоянен елемент, включен в реконструкции от първитедва вида.  

След като разгледахме обстойно същността на „историческата възтановка“, сега ще 
съсредоточим нашето внимание върху понятието спектакъл. Думата ñïåêòàêúë 
произлиза от френски език и по – точно от думата spectacle, а също така  и от латинския 
език – spectaculum.Коренът на самата дума е латински –spectare, което буквално 
означава „гледам, наблюдавам“. Общоприето е за спектакъл да подразбираме 
театрално, цирково или друго артистично представление с елементи на зрелищност. 
Участниците в един спектакъл могат да бъда от различни групи персонажи като: 
актьори, музиканти, танцьори, певци и циркови артисти. Обикновено се разиграва на 
голяма по – площ сцена пред многобройна публика. В сегашно време се използват за по 
– голямо зрелище всякакъв вид съвременни технологии, похвати и методи. Като 
започнем от най – малкия реквизит, преминем през задължителните костюми и 
декори,описващи епохата на действието, и завършим с модернизираните аудио и 
визуално – осветителни ефекти, чрез които се въздейства по един по – внушителен и 
реалистичен начин на публиката.  

За началото на първите спектакли се счита построяването на големите арени,още в 
Древен Рим и организираните на тях различни по вид зрелища. В наше време понятието 
ñïåêòàêúë ееволюирало и може да се срещне и под названието ïðåäñòàâëåíèå или 
øîó. Всички тези термини  се обединяват в името на голямото зрелище, което се 
представянаобикновения зрител.  

След като изяснихме значението на термините „историческа възстановка“ и 
„спектакъл“ спокойно можем да продължим нашата статия за историческата 

възстановка в град Перущица. Тя е от типа „Преиграване“, който е сред най-
популярните у нас събития. В последните няколко години се забелязва изключително 
сгъстяване на периодите, в които се провеждат такива реконструкции, както и 
нарастване на общия им брой, който за изминалата година е 34. Най – често срещаните 
са тези на обявяването на Априлското въстание, обявяване на Съединението, слизане на 
Ботевата чета на Козлодуйския бряг, сцени от Балканската война. В тяхната реализация 
предимно се използват самодейци,като се залага на тяхната любов към историята, 
родината и техния ентусиазъм, вложен във възстановката. Не бива да се забравя,че 
някои от тях са живи потомци и наследници на истински участници в историческото 
действие. В повечето възстановки в страната се набляга на реализма и натурализацията 
в действията на изпълнителите. В разглежданата от нас възстановка, озаглавена 
„Опиянението, страданието и мечтата на Перущица“, съавторите са заложили изцяло на 
художествения образ.Режисьор- постановчик на представлението е Красимир 
Воскресенски - директор на „Малък театър – Пловдив”, а хореографи са доц. д-р Желка 
Табакова и ас. Стефан Йорданов. Базата, на която са стъпили съавторите на това 
представление,е върху сложност на многопластово звучене от класическа музика, 
откъси от симфонии на Алфред Шнитке, КшищовПендерецки и основно на уникалното 
произведение на Васил Казанджиев „Апокалипсис” 1976 г, както и откъси от филмите: 
„Под игото” – режисьор: Дако Даковски, с участието на: Мирослав Миндов, Лили 
Попиванова, Петко Карлуковски, Васил Кирков, Константин Кисимов, Апостол 
Карамитев и др. и „Героите на Шипка” – режисьор: Сергей Василев, с участието на: 
Петко Карлуковски, Апостол Карамитев, Стефан Пейчев, Катя Чукова, 
КотстантинКисимов и др. и огромни сценични модули, проектирани от емблематичтия 
за Пловдив сценограф Светослав Генев с цялостна словесна партитура под формата на 
радиопиеса, записана от професионалните актьори: Стоян Миндов, Тодор Генов, 
Атанас Митров, РосалинаЧапликова, Димо Димов, Ирина Димитрова, Иванка Братоева  
и др. Върху този синтез от класическа музика, видеопроекции и словесен аудиовариант, 
задачата на хореографа беше пластически чрез площадна актьорска игра и фолклорни 
акценти да пресъздаде събитията от Априлската епопея 1876 г. в Перущица. Под 
ръководството на доц. д-р Желка Табакова и цялостна творческа свобода при 
реализацията на фолклорните акценти докторантът Стефан Йорданов демонстрира 
впечатляващи умения и за най – претенциозните изкуствоведски критерии. Работейки с 
Академичен танцов състав при АМТИИ-Пловдив, Академичен народен хор при 
АМТИИ – Пловдив, диригент  проф. Костадин Бураджиев, Ансамбъл за български 
народни танци „Гео Милев” – Пловдив  и детски танцов състав „Брациговче” – гр. 
Брацигово, той успя да уплътни огромното сценично пространство, да мотивира и 
творчески зарази в един сложен репетиционен период от два месеца изпълнителския 
състав, наброяващ над 70 уечастници. Хореографът Стефан Йорданов в реализацията 
на спектакъластъпивърху основата на автентичния български фолклор на своите 
авторски танци. Той много умело използва обработката на българските народни хора и 
тяхното сценично претворяване, което нагледно е видно от танците: „Кървавото хоро”, 
пластическата миниатюра „Смъртта на Спас и жена му Гина”, танца „Спас Гинов и 
другите”, обобщения фолклорен рисунък на образа на Спас Гинов, пластическото 
решение на смъртта на пратениците и заложниците.  Резултатът от тази смесица на 
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музикално, танцови стилове и жанрове, съчетани с театрална игра на изпълнителите, 
беше впечатляващ. В продължение на час и половина повече от хиляда зрители с 
притаен дъх изгледаха спектакъла. 

 

  От всичко написано до тук можем да изведем следните изводи и заключения: 

 

1. Историческатавъзстановка„Опиянението, страданието и мечтата на Перущица“ е 
реализирана като музикално – театрален спектакъл  
 

2. Можем да определим възстановките и като театрализирано пресъздаване на 
исторически събития, извършено при строго придържане към известните факти, 
при следване на максимални изисквания за достоверност по отношение на 
действие, реквизит, звукови, текстови и декоративни елементи. Използваме 
понятието театрализирано дотолкова, доколкото при възстановката все пак е 
наличен предварителен сценарии, разпределение на историческите роли и 
нагласа за начало, продължителност и край на събитието. Т.е. само по себе си то 
не може да избяга от елементите на спектакъла, на зрелището, на което 
публиката е поканена да присъства. 
 
 

3. При спазване на всички изисквания за достоверност, свързани с време, мащаб, 
оборудване, технологии, възстановките, за разлика от някои други видове 
специални събития, могат да се разглеждат и като уникални и изключителни 
събития. 
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ПОГЛЕД КЪМ  МУЗИКАЛНО-КУЛТУРНИЯ  ЖИВОТ 
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ас. д-р Зоя Микова 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 
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Резюме 
 Материалът обръща поглед към музикално-културния живот в град Пловдив и 
проявите на етническите общности на арменци, евреи, турци и роми. Засегнати 
са въпроси за политическата и социално-икономическа обстановка в страната, 
която рефлектира върху културните събития в града и частност върху 
съхранението на традиционната култура на малцинствата. 
 
Abstract 
 The material looks to music and cultural life in the city of Plovdiv and manifestations 
of ethnic communities of Armenians, Jews, Turks and Roma. Affected are questions 
about the political and socio-economic situation in the country which reflects the 
cultural events in the city and particularly on the preservation of traditional culture of 
minorities. 
 

Материалът обръща поглед към музикално-културните събития в 
полиетничния град Пловдив и вписването на етническите общности в тях. 
Представени са разказите на респонденти от арменската, еврейската, турската и 
ромската общност в града, които са документирани по време на теренно 
проучване, реализирано в периода 2010-2014 година. 

Пловдив е град с активен културен живот, което безспорно е сред 
основните предпоставки за оформяне на неговия интелектуален елит, още от 
времето на Българското Възраждане. Формирането на Града под тепетата като 
културен център на страната ускорява започналия процес на европеизацията му 
и поставя своя отпечатък върху всички сфери на обществено-икономическия 
живот на населението, в това число и върху музикално-културните прояви. За 
създадената атмосфера в Пловдив най-точно свидетелстват думите на учителя по 
музика Георги Байданов: „…Тоя град по онова време беше център на културния 
подем у нас, от гдето се пръскаха лъчите на културата…“1.  

В музикалния живот още преди Освобождението, а и след това, паралелно 
съществуват т. нар селска и градска музика, като между тях се осъществява 
непрекъснат обмен. Започналата урбанизацията на българските градове, в това 
число и на Пловдив, подпомага  интонационния  прелом, който се осъществява в 
музикалните вкусове и потребности на населението - погражданяват се, 
побългаряват се и се раждат нови песни и инструментални мелодии в духа на 
западноевропейската музика.  

Подробна информация за пловдивския културен живот получаваме от 
труда на Аврам Литман – „Летопис на музикалния живот в Пловдив“. 
                                                 
1 Литман, А. 1977. Летопис на музикалния живот в Пловдив. // Музикални хоризонти, кн. 11б, с. 46 
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Авторът представя хронологично музикалната среда в града от средата на ХІХ 
в., описва желанието на населението за „повдигане на културата“, цитира 
бележити възрожденци, музиканти и др., които живеят, учителстват и творят под 
тепетата. Материалът проследява процеса на навлизане на западните 
(европейски) инструменти и музика в училището, в семейната среда, в 
обществения живот „…Европейските музикални инструменти и музика са били 
известни в Пловдив през 19 в., а възможно е и по-рано…“2. Литман дава за 
пример цитат от 1864 г. на видният копривщенец Найден Геров, който 
учителства в града: „…Тук от някое време е подкачила да се разпространява 
европейска музика…“3. Сред развлекателните дейности на пловдивчани от 
втората половина на ХІХ в., важно място заемат седянката, домашните 
вечеринки (организирани в домовете на пловдивския елит) и  „…посещението на 
дружества и личности и поздравяването им с песни... „визитаруване“ - определен 
от автора като „…стар, хубав и полезен обичай…“4. Посочено е мястото на 
музиката в различни театрални изяви – „…ония, които давали представления, се 
стараели всякога да ги придружават с музика … оркестър, съставен от чужденци, 
повечето чехи, учители по музика. Те свирели между действията някои 
музикални пиеси, съставени от разни славянски мелодии, а особено от народни 
български, натъкмени аранжирани…“ 5. 

Николай Генчев също свидетелства за това, че настъпилите в средата на 
ХІХ в.,  промени в бита на градското население отварят „…вратите си за соарета, 
вечеринки, журфикси и други забавления…“6. Благодарение на различни 
печатни издания, пловдивчани усвояват турски песни, западно-европейски 
песни, нови песни и др. В този времеви интервал, по баловете младите хора 
популяризират западноевропейските танци полка, кадрил, валс и т. н., за чието 
широко разпространение допринасят и музициращите в градската градина 
духови военни оркестри. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че в 
началото на 90-те години на ХІХ век в града вече има три оркестъра7.   

Важно събитие в музикалния живот на града е и първото Земеделско-
промишлено изложение от 1892 г., което се явява своеобразен първи музикален 
събор за фолклорни изпълнители от страната. 

Постигането на специфичната градска културна атмосфера е съпътствано 
от поредица музикални прояви и събития в Пловдив. Става дума за създаването 
на Певческия хор под ръководството на Г. Байданов, на първият смесен 
пловдивски хор от членовете на Учителската дружба, Девически хор, 
Любителски мъжки хор, Пловдивска детска музикална китка на Димо Бойчев; 
учредяване на Пловдивското певческо дружество през 1896 г. под ръководството 
на Ангел Букорещлиев и на Пловдивското музикално училище „Родна Песен“; 
постъпките на пловдивчани за създаване на първото музикално училище в 
България, на оперен театър в града и др., за случването на редица музикални 
прояви, сред които гостувания на Царския симфоничен оркестър и на известни 
                                                 
2 Пак там, с. 23. 
3 Пак там, с. 24. 
4 Пак там, с. 28-39. 
5 Пак там, с.38. 
6 Генчев, Н. 2007. Възрожденският Пловдив. изд. Жанет 45, Пловдив, с. 473. 
7 Пак там, с. 474. 

за времето си солисти, композитори, инструментални квартети, оркестри и 
хорове от страната и чужбина. На фона на наблюдаваното развитие в градската 
музикална култура, изпъкват значимите фигури на най-будните и популярни за 
времето общественици – Найден Геров, Яким Груев, Петко Славейков, Иван 
Вазов, Иван Ев. Гешев, Драган Цанков и др; българските композитори - Емануил 
Манолов, Панайот Пипков, Ангел Букорещлиев, Маестро Георги Атанасов, 
Христо Манолов и др., музикологът Иван Камбуров, Христо Панчев, плеяда от 
педагози – Георги Байданов, Иван Стефанов, Спас Зафиров и др. 

Áèõìå ìîãëè äà ñè çàäàäåì âúïðîñà êúäå â òîçè àêòèâåí ìóçèêàëåí 
æèâîò ñå âïèñâàò åòíè÷åñêèòå îáùíîñòè ñúñ ñâîÿòà ìóçèêà?  

От данните на Литман получаваме семпла информация за тяхното 
присъствие – единични са появите на имена, като местната книжарска фирма 
„Атамян“, основана от Агоп Атамян през 1880 г., която издава нотна литература. 
По-широко отразени, макар и за кратко са, изявите на Еврейски дамски хор 
„Кадима“ под диригенството на Никола Т. Попов, който просъществува до 1905 
г. В материала се споменава и името на музикалната педагожка Берта Бернщайн, 
която до края на живота си (1918 г.) живее в Пловдив. 

От статистическите данни за първия духов военен оркестър на Източна 
Румелия8 от 1879 г. разбираме, че в състава му има руси, чехи, гърци и един 
турчин, а в Пловдивското музикално училище „Родна песен“ основано през 1921 
година се обучават „….българи – 119, евреи – 20, арменци – 11, гърци – 5, 
италианци – 2, унгарци – 1, чехи – 1 и румънци – 1…“ 9.  

От материала на Литман научаваме за спорадични изяви на етническите 
общности през 30-те години на ХХ век – Концерт на Арменски народен хор с 
диригент Саркис Балтаян от 1935 г.; смесен хор на Еврейско певческо дружество 
„Давид“, диригент Иван Кочетов; Музика „Давид“ и др.. 

За представителите на еврейския етнос и техните музикални и други изяви 
освен от А. Литман, данни получаваме от в-к „Еврейски вести“ и от разказите на 
най-възрастните респонденти. Ето какво споделя Р. Б. на 93 г.: „…ние без музика 
не можем, като ходехме на Музика „Давид“ разучавахме различни народни и 
градски песни … много ходихме по концерти, обикаляхме … аз тука всичко съм 
прибрала, мога да ти покажа нотите….“. (А ходехте ли често на концерти? Да 
слушате музика? - З.М.) „.. Редовно посещавахме ежемесечните концерти на 
Царския симфоничен оркестър под диригентството на Саша Попов. По-късно, 
като девойка, участвах в Еврейското певческо дружество под диригентството на 
Кучтов10, а по-късно и в други хорове. Още пазя нотите….“. (Р. Б., 93 г., зап. 
З.М., 02. 2014, гр. Пловдив, етническа еврейка). (вж сн. №1). 

В еврейската общност действащи културни организации в началото на ХХ 
в. са Музикално дружество „Итпатехут”, Пловдивско ционистическо 
литературно-музикално дружество „Развитие” с председател Йосиф Леви; 
Еврейска театрална студия; Еврейски самодеен театър в България, основан в 
Пловдив през 1882 г.; Ученически хор при Втора гимназия; Хор на пловдивските 
евреи; Еврейско певческо дружество, основано в Пловдив с диригент Насим 
                                                 
8 Капелмайстор  на оркестъра е Немец Г. Сигл и преподавател-капелмайстор чехът Франц Швестка. Военната духова музика  
свирела по различни поводи и празници, в неделни  и седмични дни на различни места в града [Литман, А.1977:48]. 
9 Литман, А. 1977. Летопис на музикалния живот в Пловдив. // Музикални хоризонти, кн. 11б, с.136 
10 И. Кучтов (Кочетов) е руски емигрант белогвардеец, диригент на Еврейско певческо дружество. 
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Алкалай; Пловдивско еврейско музикално дружество „Давид”, председател 
Моис Коен и диригент Иван Кочетов. 

 
Снимка №1 
 

11 
 
Безспорен принос за културно-просветното развитие на арменската 

общност в Пловдив има Саркис Балтаян. Широко образован в духа на 
европейската музикална култура, Балтаян развива мащабна композиторска, 
педагогическа, диригентска и обществена дейност в рамките на града. 
Многостранните му занимания са свързани основно с арменската църква „Сурп 
Кеворк“ и с арменското училище в Пловдив. През 1915 г., по негова инициатива 
се сформира мъжки военен хор, в който участват арменци от общността. 
Няколко години по-късно, Саркис Балтаян става диригент на Представителен 
арменски смесен хор „Арам Хачадурян“, който наброява 70 човека (вж сн.№2). 
Паралелно с това, будният арменец преподава мандолина и работи с 
мандолинният оркестър на пловдивско обединено Дружество на любителите на 
изкуството „Вахан Мануелян“12. Саркис Балтаян създава църковния хор 
„Шнорали“ (Шнорхали) и дълги години е негов диригент и акомпаниатор на 
хармониум. Той реализира премиерни постановки в град Пловдив на свои 
музикално-сценични композиции – оперети, балет, инструментална музика и др. 
Талантливият арменец се изявява като цигулар в струнния симфоничен оркестър 
към Пловдивското певческо дружество, в Оперна дружба. Неговият син Гаро 
Балтаян наследява таланта му, но напуска града под тепетата и понастоящем 
живее в Съединените щати. 

Материалите от официалната статистика и публикациите в пловдивския 
периодичен печат, за музикалните изяви на турския и ромския етнос в града, са 
по-редки и не са така изчерпателни.  

                                                 
11 Еврейско музикално дружество „Давид“ фот. Х. Херкович, снимката е предоставена от Самуел и Ребека Бенун, на 95 г. – 
етнически евреи. Респондентите нямат спомен кога е направена снимката, но по време на разговора посочват някои свои 
връстници, което може да  фиксира времето между 1930 - 1940 година. Ребека Бенун вече е покойница. 
12 Чалгъджиян, Х.С. и Хр. С. Давидян-Ерниасян, съст. 2014. Малгара. Летопис на живота на арменците 1610-1922.  AGBU. 
Пловдив.., с. 136 - 138 

Излизайки от локалната рамка и вглеждайки се в национален мащаб 
забелязваме, че дори в новосъздаденото Радио София в началото на 30-те години 
на ХХ век има документирани неголям брой записи от представители на 
етническите общности, като Рамадан Лолов, Кадрие Латифова, Алиезер Калев, 
Карло Алиев и др., които изпълняват повече българска музика. 
 

Снимка № 2 
 

      13 
 

 Няколко обществено-политически момента от историята на България 
пряко повлияват върху културно-музикалната среда и традиционната музика на 
етническите малцинства в Пловдив.  

Ïúðâèÿò ìîìåíò å íàëîæåíàòà ïðîâèíöèàëèçàöèÿ. Ентусиазмът на 
будната интелигенция в Пловдив е възпрян и в началните десетилетия на ХХ в. 
активният културен живот почти замира, а на неговата сцена едва проблясват 
единични изяви. Централизирането на обществените дейности в новата столица 
София възпрепятства „…едно по-цялостно и обхватно културно развитие на 
страната….“14 и по този начин лишава пловдивчани от възможността да вложат 
набраната инерция, както и да реализират редица проекти, сред които Първото 
музикално училище в България, опера и др. Ето как А. Литман описва това: 
„…незаинтересоваността на държавата, все по-засилващата се централизация на 
културата в столицата ... неблагоприятните провинциални условия … 
възпрепятствуват развитието на музикалната култура в извънстоличните 
градове, в това число и на немалкия Пловдив…“15. Създадените условия не 
позволяват зараждането и продължителното съществуване на нито една 
музикално-културна институция, която да удовлетвори потребностите на 
пловдивското население за съществуването на различни форми на култура16. 

                                                 
13 Хор „Арам Хачадурян“ снимката е предоставена от архива на Хрипсиме Ерниасиян, която я датира между 1970-1975 г. През тези 
години диригент на хора е Антон Калканов (българин), корепетитор Соня Каседжиян – и двамата в центъра на снимката. Текстът 
на арменски език  - хор „Арам Хачадурян“, Пловдив, България 
14 Литман, А. 1977. Летопис на музикалния живот в Пловдив. // Музикални хоризонти, кн. 11б, с.108. 
15 Пак там, с. 108-109. 
16 Пак там, с. 109. 
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Върху музикалния живот на Пловдив влияние оказва и политическата 
конюнктура. По време на Втората световна война и със създаване на държавата 
Израел се осъществява масово изселване на български евреи. Етноцентричната 
ориентация в държавната политика довежда до затваряне на институциите и 
организациите на етническите малцинства, както и до прекратяване на културно-
социалната и социализиращата им функция към общността и обществото. Важен 
момент е и сформирането на самодейни и професионални ансамбли, развитието 
на художествената самодейност и мащабната държавна подкрепа за българското 
народно творчество. Виждаме как пронационалистичните политически нагласи 
задават параметри на маргинализиране на малцинствата. Показателно в това 
отношение е периферната поставеност на етническите общности в градския 
социум и културния живот на Пловдив. Наложеното унифициране и 
уеднаквяване в живота на хората за един почти петдесет годишен период, 
трансформира съществуващите практики към онзи момент (включително и на 
българите).  

В годините след Втората световна война изпъкват две имена от еврейската 
общност – на самия Аврам Литман (цигулар) и на Марко Мешулам (виолист). 
Благодарение на собствените си персони като професионални музиканти, 
педагози и администратори, те имат пряко участие в създаването на 
Пловдивската филхармония, Народната опера, Музикалното училище, 
инициират различни конкурси и фестивали. Литман и Мешулам са активно 
концертиращи артисти, които съчетават музицирането с административни 
дейности и паралелно с това отразяват изявите в музикално-културния живот на 
града в периодичните издания със статии, монографии и рецензии. Двамата 
„възпитават“ пловдивската публика и изграждат нейните вкусове към 
висококачественото изкуство.17  

Едновременно с тези събития, стремежът към идеализиране на миналото и 
желанието за съхранение на старата селска традиция, както и възпроизвеждането 
на различните традиционни практики на едно друго художествено ниво, но под 
ръководството и погледа на Градския комитет и отдел „Култура“, също 
повлияват върху музикално-културната среда в Пловдив. 

Един от най-възрастните респонденти си спомня: „…отсреща беше клуб 
на Турската културно-просветна организация  -  Назъм Хикмет … Като дойде на 
власт Тодор Живков, това беше април 1956 г., той тогава забрани тея работи и от 
турска културно-просветна организация стана читалище „Назъм Хикмет”, обаче 
активна дейност развиваше … първоначално се ръководехме от българо-
съветската дружба, щото бяхме читалище и репетирахме към отдел “Култура”. 
Ръководехме се от градски комитет на партията и респективно от отдел 
“Култура”. … имахме много задачи – да речем, ходехме по селата да изнасяме 
много програми – имахме танцов състав, драм-състав, хор имахме, освен това 
постоянно се събирахме тука. Имахме момчета, които свиреха на мандолина и на 
китари. Имахме други инструменти - зилли-маша му казват, имахме дарбуки, 
кларинет. Това ни беше състава. И дори да нямаме занимания, ние се събирахме 
почти всяка вечер, като вечеринки така, особено събота и неделя идваха и други. 
Младежите се събираха на няколко места. Там долу, където е клуба на БЗНС, 
                                                 
17 Аврамова, А. & С. Коен, С. 2013. Бележити  пловдивски музиканти от ХХ век. Живот и творчество. ОЕ „Шалом“, Пловдив, с. 3. 

Шалом Алейхем, там по-надолу, в Младежкия дом, дето беше старата сграда – 
младежите ходеха само на забави, с вход влизаш…“. (Ш. С. 85 г., зап. З.М., 02. 
2014 г., гр. Пловдив, етнически турчин). 

Този четиридесет и пет годишен период от развитието на културния и в 
частност музикален живот, респондентите класифицират като ограничение, като 
невъзможност за опознаване на собствената култура и спиране на развитието й. 
„…Преди имаше турски театри …, които бяха затворени и по този начин се 
слага една преграда пред развитието  на културата на нашия етнос, няма място, 
където да се пеят нашите песни, театрални представления на наши автори, които 
живеят тука, да се показва нашата култура…“ (М. Б. 56 г., зап. З.М., 25.06.2014 г. 
– етническа туркиня). 

В същия политически момент свободата на религиозен живот за всички 
етнически групи е силно стеснена, а с този акт отново се дестабилизира 
общественият и личностният живот на малцинствата.  
 Изминава дълъг период, в който всички демонстрират спокойно 
съществуване. Без обществени институции и организации обаче, както стана 
известно, малцинствата не са в състояние да предават и приобщават адекватно 
младото поколение, което води до невъзможност за репродукция.  

Днес проявите на общностите продължават да са относително затворени. 
Културно-просветната програма на ОБЕ „Шалом“ изобилства от концертни и 
други изяви, на които присъствието на „външен“ е изключение. Личният ми 
опит в тази посока се състои в това, че за да си осигуря присъствие на еврейския 
карнавал в сградата на ОБЕ „Шалом“ през 2012 г., трябваше да представя 
документ от АМТИИ, че работя по настоящата тема.  

По подобен начин, с различни местни прояви, протичат и изявите на 
арменската общност. Провеждат се събирания, представяния на арменска 
литература, документални книги, музикални срещи и театрални постановки. 
Въпреки това, подобни изяви са по-скоро затворени събития за пловдивчани и се 
отнасят до представителите на общността. 

От турската общност се организират изложби, представяния на книги и 
литература от турски автори, провеждат се различни инициативи с деца от 
етноса в близките Асеновград и Долни Воден. Тези прояви по-скоро имат за цел 
да ангажират представителите на групата, които активно да участват в 
мероприятията, отколкото да представят малцинството пред градското 
общество.  

Нямам данни за това как ромската общност се вписва в културния живот 
на града. Изключение правят изявите на циганите в Пловдив по време на 
Празника на Стария град, Международния ден на ромите или редки 
мероприятия, провокирани от различни неправителствени организации. 

Едно от последните събития, на които изброените общности се срещнаха 
се организира от Център за култура и дебат „Червената къща“. В рамките на 
инициативата „Българска мрежа за граждански диалог“ и с партньорството на 
фондация „Отворени изкуства“ през месец ноември 2014 г. се проведоха „Дебати 
лотос“. Фондацията срещна общностите по „...четири ключови теми касаещи 
развитието на културния живот в града…“. В последния проведен дебат на тема 
„Мултиетничността в Пловдив и присъствието й в културния живот на града“ 
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участие взеха представители на арменската, турската и еврейската общности. За 
ромската общност и инициативите, свързани с нея, беше поканен представител 
на Общинска фондация „Пловдив 2019“. В говоренето за междуетническите 
контакти изпъкваше някаква формалност и каточели малцина от участниците в 
дебата си позволиха да зададат „проблемните въпроси“. Дебатьорите подчертаха 
и многократно изтъкнаха проекти и съвместни изяви между културните 
организации на етническите общности. Факт е, че реално срещите между 
малцинствата и техните културно-просветни лидери са редки. Те по-скоро се 
обуславят от междуличностните връзки и симпатии. Така например, по време на 
дебата, представителите им си размениха официални покани за участие в 
бъдещи проекти с адрес от турската към еврейската общност, от еврейската към 
арменската. Не стана и дума за общи действия между арменци и турци, а ромите 
отново бяха маргинализирани, дори и в словесния дебат. Предложенията към 
циганите бяха изложени в бъдеще време. С представянето на бъдещите 
инициативи, насочени към ромското малцинство, се ангажира експерт от 
Общинската фондация „Пловдив 2019“, но представител на българския етнос.  

Независимо от недотам ползотворния и качествен дебат, по-важното от 
проведената среща с представители на етническите общности остава 
ïîñòàâåíîòî íà÷àëî íà ãîâîðåíåòî. Макар и на пръв поглед формално, 
случването на подобна среща провокира интерес за следващи общи събития. 
Само след месец, този начин на общуване между иноетничните в града, доведе 
до една от най-широко отворените инициативи на еврейската общност под 
тепетата. През месец декември 2014 г. ОБЕ „Шалом“ и Духовният съвет на най-
малобройната група, стана домакин на тържественото запалване на втората свещ 
за еврейския празник Ханука. В салона на еврейската организация на ул. „Хр. Г. 
Данов“ заедно се събраха представители на различните етнически общности в 
град Пловдив. Събитието беше уважено от арменската и турската общности, 
християни - приятели на израилтяните, почетния консул на Израел, посланика на 
държавата Израел, представители на Община Пловдив, много журналисти др. На 
тържественото запалване на свещите, отново липсваха представители на 
ромското малцинство. В разговори с организаторите, не стана известно дали към 
лидерите на ромската общност в града е отправена подобна покана или те отново 
не могат да се впишат в общите събития.  

Подобна среща между малцинствата се реализира седмица по-късно, в 
рамките на организираните тържествата по повод на Рождество Христово. 
Символичните домакини и организатори от почетното консулство на Армения в 
България поканиха на Лапидариума в Стария град, представителите от етно-
религиозните общности, за да бъдат запалени светлините на елхата. Независимо, 
че журналистите използваха заученото изказване за „участие на всички 
етнически общности“, на събитието не присъстваха и не са били поканени 
всички представени  малцинства в град Пловдив. Това е още едно доказателство 
за формалното и схематично документиране и отразяване на някои прояви в 
града. 

Разширяването на знанията за иноетничните би спомогнало за опознаване, 
разбиране и съхранение на тяхната култура, за туширане на междуетнически 
конфликти и за разчупване на наследените стереотипи. 

 1

ЗА СЦЕНИЧНОТО ПРЕТВОРЯВАНЕ НА БЪЛГАСКИТЕ 
НАРОДНИ ТАНЦИ  

И КОНЦЕРТ - СПЕКТАКЪЛА „ЛЕБЕДОВО ХОРО” 
 

асист. Стефан Йорданов 

Резюме 
В настоящата статия ние разглеждамеспектакълът „Лебедово хоро”. Той е 

създаден през 2011г. Постановката е направена върху интересен микс по музика на 
балета “Лебедово езеро” от  Пьотър Илич Чайковски, и музика на композитора Георги 
Андреев. Шедьовърът за любовта между принц Зигфрид и принцеса Одета, която през 
нощта е девица, а през деня омагьосан лебед се изпълнява от балета на Пловдивската 
опера. 

Abstract 
In this article we are examine the spectacle “Swan Horo”. It was created in year of  2011. The 
production is made on an interesting mix of music of the ballet "Swan Lake" by Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky, and music composer Georgi Andreev. Masterpiece about love between Prince 
Siegfried and Princess Odette, which at night is a virgin, and during the day enchanted swan 
is performed by the  ballet of Plovdiv Opera. 
 

Следвайки еволюцията на човешкият род, както и неговите съпътстващи 
душевни, нравствени и културни ценности, достигаме до прогресиращо развитие в 
изкуството. Всяко едно от познатите в днешно време изкуства внася по неотразим 
начин по нещо свое в естетическото усвояване на света и в художествената култура на 
човечеството. Чрез многообразието и богатството от видове изкуства, което 
притежаваме днес като театър, кино, живопис, скулптора, музика, танц и още много 
други, можем много по–лесно да опознаем и възприемем красотата и сложността на 
заобикалящия ни свят. 

Своето достойно място сред всички останали изкуства заема „танцът”. Той е 
постоянен спътник на човека. Танцът присъства от най–древни времена в живота на 
хората, в техния трудов процес, в многобройните обичаи и обреди, предхожда военни и 
ловни подвизи като изразява чувства на любов, радост, мъка и др. Следите от появата и 
развитието на танца, също както и развитието на човечеството, чезнат далеч назад във 
времето, в безкрая на вековете. Но танцът със своята естествена и логическа еволюция 
се е превърнал в ежедневна необходимост за съвременника, в неразривна част от 
неговата духовна култура. Затова той ñå „…ñõâàùà êàòî çðèòåëíà èëè îñåçàòåëíà 
ìóçèêà, êàòî ìèìè÷åñêà è äðàìàòè÷íà èãðà, êàòî åçèê íà òÿëîòî...”. (Т. Попов, 
2001, с.31).  Съвременната наука изследва танца като динамичен културен феномен, а 
танцовата традиция – като част от културния процес (Г. Панова,  1996, с.99). Танцът е 
едно от най–масовите видове творчество, което притежава дълбочина на въздействие и 
широта на обхвата на жизнените явления. Много трудно може да се направи точна и 
пълна характеристика на танца. Според А. Щърбанова (1995, с.68), определенията на 
танца са по–многобройни от неговите изследователи. 

Българските народни танци са едни от най – ярките и масови прояви на 
художествено творчество, създадени от творческия гений на народа в продължение на 
стотици години. Въпросът за тяхната поява е много сложен и не може да му се даде 
точен и ясно изчерпателен отговор. Той е свързан с нашето далечно минало, за което 
можем да съдим по малкото останали исторически паметници и документи. Сведения 
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за произхода на народните танци могат да се черпят  направо от структурата и 
характера на самите танцови движения. В повечето случаи самите движения са 
стилизирани,  като подражават различни действия и движения, както на животни, така 
и човешки, взаимствани от скотовъдството, земеделието, занаятчийството и други 
видове трудови процеси и битовизми. Богати сведения за нашите народни танци се 
съдържат и в текстовете на много народни песни. Старата  българска народа песен и 
самобитните български народни хора са едни от устоите, които са крепили 
българщината през дългите години на нашето духовно и политическо робство.  

Наред с майчиния език  народните традиции, разкази и песни, фолклорните 
танци разкриват неповторимият облик на българите. Те очертават етническата му 
принадлежност и идентичност, обгръщат ритъма в поетични форми, в които 
българският език, песен и мелодия  придобиват облик. В ритъма на танца оживява 
колективният дух на българина, в същото време движенията на танцьорите изразяват 
всичките им копнежи, наслади и мечти. Още от ранна възраст до дълбоки старини 
българинът е танцувал с огромно желание и увлечение своите танци не само по 
празниците, но и в свободното си време. На всички веселия, на които се танцувало, 
българите създавали и оформяли нашите народни танци, чрез което са дали своя 
принос за развитието и обогатяването им. Така, както във всички видове изкуства, и в 
танцовото наблюдаваме сложни и неравномерни стадии на развитие, които са с ясно 
изразен възходящ характер. Всеки един от тези стадии е не само подготовка и преход 
към по–висш етап, но и запазва сам по себе си със своята самостоятелност и 
неповторимост.  

В наше време танцът е достигнал до етап на своето сценично и професионално 
претворяване. Сценичният живот на българския народен танц съществува благодарение 
на голямата му сила и въздействие върху публиката, както и безграничната любов на 
българина към него. Той го практикува с безусловно желание в многобройните 
самодейни и професионални колективи в страната. Българските танци намират ярко 
изражение в концертната дейност на професионалните ансамбли, професионалните 
формации, детските танцови състави и ансамбли, самодейните колективи към различни 
общини и читалища в страната, както и предизвикалите в последните години голям 
любителски интерес – клубове за автентични хора. Наблюдаваме с течение на времето 
все по – проспериращо развитие на обработката на българските народни танци в 
тяхното сценично претворяване и навлизането им в други стилове танци и видове 
изкуства. 

Голямо място в съкровищницата на световната култура е определено на 
танцовото изкуство. Танцът, свещеното тайнство за древния човек се превръща в 
ежедневна необходимост за съвременника, в неразривна част от неговата духовна 
същност. Взаимодействието “танц–балет–личност” съществува от десетилетия, но с 
годините неговата актуалност нараства. Много от въпросите на тази триада се решават 
сякаш за да отстъпят място за нови. 

Спектакълът „Лебедово хоро” е създаден през 2011 г. Неговата премиера се 
състоя на 07.12.2011г. в Концертна зала на площад Централен в гр. Пловдив. 
Постановката е направена върху интересен микс по музика на балета “Лебедово езеро” 
от  Пьотър Илич Чайковски и музика на композитора Георги Андреев. Шедьовърът за 
любовта между принц Зигфрид и принцеса Одета, която през нощта е девица, а през 
деня омагьосан лебед, се изпълнява от балета на Пловдивската опера. Класическият 
балет е съхранил изцяло постановката - такава, каквато е създадена от виртуозите 
Мариус Петипа и Лев Иванов. Фолклорната част - българските народни танци -  е 
постановка на хореографа Стефан Йорданов, с участието на танцьорите от Щатния 
ансамбъл при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. 
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Самото заглавие на спектакъла “Лебедово хоро” включва две коренно различни 
думи по смисъл и значение, които събуждат у зрителите интерес и провокации. Лебеди 
и хоро са две думи, които много трудно могат да бъдат употребени в едно изречение. 
Лебедите са изящни бели птици, които красят много езера по света. Хорото е вид танц, 
чрез който всеки може да изрази емоцията, темперамента и чувствата си. Българинът 
свърза хорото предимно със своите празници, обичаи и тържества. 

Всички ценители на танцовото изкуство отъждествяват танцуващите лебеди със 
заглавието на един от най-известните балети, създавани някога – „Лебедово езеро”, а 
хорото - с българските народни танци. При създаването на спектакъла става ясно, че 
това е трудна и отговорна задача - да се съчетаят тези два толкова различни по естество 
и стил жанра, каквито са класическият балет и българските народни танци. 

Ако се опитаме да проследим чудната като биография легенда на българския 
народен танц, ще открием, че във всички времена той е едно пълноценно отражение на 
икономическия и социален ръст на обществото, обличайки в художествени форми 
ритмически отмерени и систематизирани положения на човешкото тяло. Като изразява 
своите чувства, емоции и мисли, човекът от народа използва вродения си творчески 
гении и изразните средства на тялото, чрез които дообогатява фолклорния танц. Не е 
ясно точно кога е възникнал българския народен танц, но той започва своето сценично 
развитие в началото на 50-те години на 20 век. 

Балетът е сценично изкуство, създадено на основата на драматургията,  
музиката,  пантомимата,  сценографията и хореографията, в които основно изразно 
средство е танцът.  Европейският балет възниква през Ренесанса под формата на бални 
и народни танци. Важен етап в развитието на балета е откриването на Кралската 
академия на танца в Париж през 1661 г. В Русия балетът възниква във 2-рата половина 
на 17 век и се развива през 19-20 век. Изключителен принос за създаване на руска 
балетна школа имат М. И. Петипа и Лев Иванов, които през 1877 г. създават балета 
„Лебедово езеро”.  

 “Лебедово езеро” е един от най-гледаните балети от края на ХІХ век, който се 
ражда на сцената на Мариинския театър в Санкт Петербург. Постановката се 
осъществява след смъртта на композитора П. Чайковски  и оттогава претърпява 
множество промени и интерпретации. Най-новата е тази на българския композитор 
Георги Андреев. Една търсеща творческа личност, която умело съчетава различните 
жанрове. Композиторът успява да “преведе” на съвременен музикален език класиката, 
да постави на същия пиедестал до нея неравноделните фолклорни ритми и да постигне 
един съвършено съвременно звучащ симбиозен спектакъл - “Лебедово хоро”. 

В хореографски аспект съчетаването на тези два коренно различни по стил танца 
е изключително трудно особено когато трябва да изглеждат като единно цяло. Затова 
самият автор е подходил много отговорно. Той прецизно е изградил сюжетната линия 
на спектакъла. Сюжетът донякъде е взаимстван от балета „Лебедово езеро”, но е 
доразвит и обогатен от хореографа с нови персонажи - танцьори, които изпълняват 
българските народни танци. Младите и енегрични момчета от народа с много желание 
и страст искат да приобщят лебедите към своя танц. Същевременно пламва  една 
искрена, но невъзможна любов между обикновено момче и красивата принцеса - лебед.  

Дали е възможно да се съчетае нещо толкова ефирно и красиво, нежно и 
неосъзнато като изящната лебедова шия, цялата в бяло и покрита с пачката на 
балерина, с червената шевица, писана и бродирана върху гръд, силна и непокорима? 
Дали е възможно в едно звуково пространство да присъстват едва доловимият звук от 
мах на криле и трудно подражаемия възторжен вик и тропот на нозе от надиграването? 
Дали неравноделният ритъм и класическият нотоплет на Чайковски влизат в синхрон 
под един прожектор? Има ли нещо по–лесно наранимо и същевременно изключително 
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силно като споделеното чувство на взаимен дъх живот?  На тези въпроси се намери 
простичкия отговор – „Да”. На практика се получи една уникална и на пръв поглед 
несъвместима смесица от класическия балет и българските народни танци, един 
любопитен спектакъл, в който се преплитат любовната интрига, борбата за надмощие с 
чувството за хумор. 

Автентичните  хора, които са обработени и използвани от хореограф–режисьора 
като основа за тяхното сценично претворяване в спектакъла „Лебедово хоро“, са „трите 
пъти“, „граовско“, „шира“, „малешевско“, „ширто“, „селско“. 

Хорото „Трите пъти“ е едно от най-разпространените в Централна Тракия.  В 
дадения случай е използвано автентично хоро от село Дряново, община Хасково. Тук е 
важно да се отбележи, че хорото се танцува само от мъже. Стилът и характерът в 
даденото хоро са много силно изразени. Не случайно според редица хореографи „Трите 
пъти“ е едно от най–красивите мъжки хора. В него по един съвършен начин се 
съчетават трудни движения за краката, с ритмични и енергични полюлявания на ръцете 
напред и назад. Танцува се с ясно изразено приклекнало положение, с много стегнати 
ръце и пъргави крака. Умелото съчетание между ръцете и краката в това хоро показват 
подчертания стремеж у тракиеца към техническо майсторство и индивидуална изява. 
По отношение обработката на хорото при неговата интерпретация в танц №11 от 
спектакъла „Лебедово хоро“ наблюдаваме, че авторът е запазил автентичния стил и 
характер в изпълнението на момците от селото. Обработката e по–скоро в 
обогатяването на лексикалния материал и композиционния рисунък на танца, с цел по–
голямо въздействие върху публиката и усещане от нея за танц на победата. 

„Граовско хоро” е от шопската етнографска област. Изпълнява се смесено от мъже и 
жени във формата на полукръг, като хватът между танцуващите е на леса за пояс. Това 
характерно хоро за Граовския регион е много популярно в селищата около Брезник, 
Перник и Радомир. Тактовият размер е 2/4-ти и се изпълнява в умерено темпото. 
Стилът и характерът на хорото са ярко изразени чрез танцовите движения и 
вътрешното емоционално състояние на изпълнителите.  Основното движение в хорото 
е „граовка“ откъдето произлиза и неговото име.  

По отношение обработка на хорото при неговата интерпретация в танц №14 от 
спектакъла „Лебедово хоро“ наблюдаваме, че авторът запазва изцяло автентичният му 
стил. Тук той се сблъсква с едно препятствие, за което се изисква много работа и време. 
Всеизвестно е колко различни като стил са класическият балет и българският народен 
танц. Точно и за това балерините от „Пловдивската Опера“ са силно затруднени в 
заучаването и изпълнението, особено в стилово отношение, на движенията от 
„граовското хоро“. Все пак в крайна сметка хореографът се  справя с тази трудност 
доста умело. Макар и не изцяло стилово изпълнено в лексикално отношение, хорото 
оказва въздействие върху публиката, която е възхитена от сложното изпълнение на 
балерините, танцуващи всички движения с ясно изразен опънат падьом, който не е 
характерен за българския народен танц, но в тяхното изпълнение си има и своя чар. 
Като новаторство можем да възприемем и това, че хореографът създава любовен дует 
между солистите, като по същото време останалите танцьори на сцената танцуват също 
дуети. По този начин се подсилва усещането за любовта между двамата влюбени, и то 
на основата на „граовското хоро“ – похват, който не е срещан досега в толкова голям и 
мащабен спектакъл. 
      Хорото „Шира“ е от северняшката етнографска област, и по-точно от 
Северозападна България. То е едно от най – популярните и обичани хора от месното 
населението. Изпълнява се смесено от мъже и жени и е от така наречените „скъсани 
хора“ („на две страни“). Точно тази „Шира“, която авторът на спектакъла използва за 
основа на финалния танц е от село Неговановци, Видинско. Стилът и характерът са 
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силно изразени. На лице е един от типичните за северняшките танци белези, а имено 
голямата свобода и лекота при изпълнението на хорото. То започва с широки и 
спокойни движения, после се заситня и така продължава редуване на бавни и бързи 
движения. По този повод месните жители казват: „разхождат хорото, пристягат го и 
после пак го разхождат“. По отношение на обработката на хорото от хореографа в танц 
№15 от спектакъла „Лебедово хоро“ се наблюдават интересни лексикални и 
композиционни решения. Тук авторът умело примесва фолклорното хоро с класическия 
танц и създава дуети с атрактивни поддръжки, които допринасят за „добрата“ развръзка 
на танца – явяващ се в случая като фалшив финал на спектакъла.   

„Малешевко” („Огражденско“) хоро. Хорото, което е от пиринска етнографска 
област и по-точно от Санданско. Разпространено е също и в Петричко.  
„Малешевското“ хоро е едно от най–популярните в югозападна България - наричано 
още и „Огражденско“. То се изпълнява най–често в размер 2/4, но се танцува и в размер 
7/8 с трети дълъг дял. Изпълнява се смесено от мъже и жени като „водено“ хоро. 
Хватът между танцуващите е за пояс. По строеж на танцовата фигура „малешевското“ 
хоро наподобява някои шопски хора, като например „За пояс“. Тази прилика не е 
случайна - тя е повлияна от факта, че двете етнографски области граничат помежду си. 
Съществените разлики се проявяват в стилово отношение, а именно: „Малешевското“ 
хоро се изпълнява леко, подвижно, с отчетливи движения, характерни за типичния 
пирински изпълнителски стил, докато шопското е в бързо темпо и движенията се 
изпълняват в равна ампитуда. Стилът и характерът в даденото хоро са много силно 
изразени. В разглежданото хоро се наблюдава пълен синхрон  между музика и танц. По 
отношение на обработката на хорото от хореографа в танц №10 от спектакъла 
„Лебедово хоро“ наблюдаваме доста интересни лексикални и композиционни решения. 
Мъжките движения са стилизирани войнствени и спомагат  за създаване на по–голямо 
зрително въздействие в разразилия се дуел между принц Зигфрид и момъка. Женският 
танц в краката е само с основното движение от хорото за предвижване, докато 
хореографът тук е заложил повече на пластични решения в тялото и ръцете, за 
подсилване образа на любовта. 

Танцът „Ширто” е от пиринска етнографска област, и по точно от Санданско, 
като също така е разпространен и в Петричко. Това е моминско „водено” хоро, 
характерно за раегиона. Изпълнява се в размер 7/8 с първи дълъг дял. Хватът е за длани 
с ръце, спуснати долу или свити в лактите. Девойките често се пускат от хвата и 
танцуват пластично с ръцете, като държат в тях кърпи. Хорото се  изпълнява с меки, 
пластични и наситени с много пружинки в движенията на краката. По отношение на 
обработката на хорото от хореографа в танц №8 от спектакъла „Лебедово хоро“ 
наблюдаваме богати лексикални и композиционни решения. Имайки предвид, че това 
хоро е едно от най–разпространените женски хора в пиринската етнографска област, 
тук проличава хореографското и режисьорско майсторство на постановчика, който така 
го е обработил, че е създал един изцяло мъжки танц. Движенията на изпълнителите са 
бавни и широки. Действието се развива на два плана от солист и масовка. Танцът 
изразява мъката на главния герой и подкрепата на неговите приятели. 

„Селско шопско хоро” е от шопската етнографска област и по точно от село 
Вакарел, намиращо се в Ихтиманския район. Това е едно от най – популярните и най-
често изпълнявани „водени“ хора в Средна Западна България. То се танцува в почти 
всички райони на шопската област и е познато още като „За пояс“, „У место“, 
„Мелничката“, „Шопско за пояс“, „Търчано“ и т.н. Хорото може да се танцува 
самостоятелно от жени или мъже, но най–често се среща смесено. Типично за неговия 
стоеж е фактът, че във всички райони, където се изпълнява, винаги танцовата му 
фигура се състои от 10 такта. Най – често се среща в тактов размер 2/4, но на места се 
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изпълнява и в 7/16 с трети дълъг дял. Интересно е и твърдението, че това е хорото с 
най–разнообразни танцови движения в   областта. В нашия случай хорото от село 
Вакарел е смесено „водено“ хоро в тактов размер 2/4. Хватът между изпълнителите е за 
длани с ръце, пуснати долу, които реагират естествено на движенията на краката.  
Характерът е жизнерадостен, с типичните за мъжкия шопски танц провиквания. Те 
носят характер на мъжество и войнственост, на специфично приповдигнато  настроение 
на изпълнителите. Този танц, с наличието на съвкупност от разнообразна лексика, 
богата композиция и емоционално състояние, авторът използва за представяне на 
момчетата от селото. Друго много характерно за хорото е наличието на периодичен 
синхрон между музика и танц. По отношение на обработката на хорото от хореографа в 
танц №4 от спектакъла „Лебедово хоро“ наблюдаваме много богати лексикални 
движения и разнообразен рисунък. Танцът е бърз и динамичен, изпълнен с характерни 
шопски движения и постоянно преливаща композиция от една фигура в друга. 

От всичко казано дотук, става ясно какво огромно значение имат българските 
народни танци за нашето национално наследство, което ще остане за идните поколения. 
Те са един неизчерпаем и непресъхващ  извор за творчески идеи на всички настоящи и 
бъдещи творци. С неотразимата си красота и разнообразие те са основен източник, от 
който българските хореографи създават сценични произведения - дивертисментни, 
тематично – вариационни и сюжетни танци, както и дори цели спектакли. Българските 
народни танци успешно се съчетават с други стилове танци и видове изкуства. 
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Íèêîëàé Ñ. Ãóðáàíîâ 

Ðåçþìå 

Äîêëàäúò ðàçãëåæäà „Ãàãàóçèòå“, êàòî îáùíîñò âëàäååùà îñíîâíî äâà åçèêà, (à íÿêîè 
îò òÿõ è ïîâå÷å, òåçè êîèòî íàñåëÿâàò çåìèòå â Ñåâåðíà Äîáðóäæà, Ìîëäîâà, Óêðàéíà, 
Ãúðöèÿ è äðóãè ÷àñòè íà ñâåòà) ñïàäàùà êúì ãðóïàòà íà áèëèíãâèòå è îòðàæåíèåòî ìó 
âúðõó èìåíóâàíåòî íà òåõíèòå ïåñíè, òàíöè è èíñòðóìåíòàëè. 

Abstract 

The report examines "Gagauzians" as a community speaking two main languages (and some 
of them even more, those who inhabit the lands in the North Dobrogea, Moldova, Ukraine, 
Greece and other parts of the world) belonging to the group of bilingual and its impact on 
naming their songs, dances and instrumentals. 

 

 Áèëèíãâèçìúò å ïîíÿòèå, êîåòî ïîãëåäíàòî íàé-îáùî, îçíà÷àâà “âëàäååíå íà äâà 
åçèêà è ïðåâêëþ÷âàíåòî îò åäèíèÿ íà äðóãèÿ åçèê, â çàâèñèìîñò îò óñëîâèÿòà è öåëèòå 
íà îáùóâàíåòî“. [2] Ãàãàóçèòå, êàòî îáùíîñò âëàäååùà îñíîâíî äâà åçèêà, (à íÿêîè îò 
òÿõ è ïîâå÷å, òåçè êîèòî íàñåëÿâàò çåìèòå â Ñåâåðíà Äîáðóäæà, Ìîëäîâà, Óêðàéíà, 
Ãúðöèÿ è äðóãè ÷àñòè íà ñâåòà) ñïàäàò êúì ãðóïàòà íà áèëèíãâèòå. 

 Âúïðîñúò ñâúðçàí ñ ïîòåêëîòî íà ãàãàóçèòå å òâúðäå ñïîðåí è ïî÷òè íåâúçìîæåí 
çà êîðåêòíî èçÿñíÿâàíå. Îáðúùàéêè ñåðèîçíî âíèìàíèå íà òåõíèÿ ìóçèêàëåí ôîëêëîð 
è ïî-ñïåöèàëíî íà ãàãàóçèòå íàñåëÿâàùè îïðåäåëåíè ñåëèùà, ÿâÿâàùè ñå “îãíèùà“ íà 
çàïàçåíè õàðàêòåðíè åòíî-êóëòóðíè ÷åðòè, ìîæå äà ñå óñòàíîâÿò ôàêòè, êîèòî â 
èçâåñòíè âåëè÷èíè ñå ÿâÿâàò ñåðèîçíè ïðåäïîñòàâêè çà óòâúðæäàâàíå íà îïðåäåëåíè 
õèïîòåçè. Â òðóäà íà Åëåíà Ñòîèí (“Ìóçèêàëíî-ôîëêëîðíèòå äèàëåêòè â Áúëãàðèÿ“) 
ÿñíî ñå âèæäà, ÷å íàñåëåíèåòî â Ñåâåðîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ å ìíîãî ðàçíîñòðàííî â 
ñìèñúëà íà ñëåäíîòî: “â èçòî÷íàòà ïîëîâèíà íà Ñåâåðíà Áúëãàðèÿ, êàêòî è â Äîáðóäæà, 
íàñåëåíèåòî ïðåäñòàâÿ îáùíîñò, ñúñòàâåíà îò òðè ãðóïè: ñèëíî îðåäÿëî ìåñòíî 
íàñåëåíèå “ïîëÿíöè“ èëè “åðëèè“, íàðè÷àíè îùå “õúðöîè“ ... “êàïàíöè“ è “åëèéöè“ 
èëè “ãðåáåíöè“. [5] Ïî – íàòàòúê òÿ ïîñî÷âà è áàëêàíäæèèòå, êîèòî íà ïðàêòèêà ñà 
ìèçèéöè ïî ïðîèçõîä “èçáÿãàëè íÿêîãà â ïëàíèíàòà ïîä íàïîðà íà îñìàíöèòå 
çàâîåâàòåëè“, è òðàêèéöèòå “ áåæàíöè îò Èçòî÷íà Òðàêèÿ“. [5] 
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 Îò âñè÷êî êàçàíî äî òóê, êîåòî å ïëîä íà äúëãîãîäèøíè èçñëåäâàíèÿ îò ïðèçíàòè 
ó÷åíè, ñòàâà ÿñíî, ÷å ïðè âñè÷êè ñëó÷àè îò XIX äî XXI âåê, ïî-ãîëåìèÿ ïðîöåíò îò 
íàñåëÿâàùèòå Ñåâåðîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ ìíîãîêðàòíî ñà ñå ñìåñèëè è äî èçâåñòíà 
ñòåïåí ñà èçãóáèëè èäåíòè÷íîñòòà ñè. Ïðàêòè÷åñêè å íåâúçìîæíî êàòåãîðè÷íîòî 
äîêàçâàíå íà ïîòåêëîòî íà ñúâðåìåíåí ïðåäñòàâèòåë, îò êîÿòî è äà å åòíîãðàôñêà ãðóïà 
èëè îáùíîñò îò åòíî-êóëòóðåí, ñàìîñúçíàòåëåí èëè äðóã òèï. Îùå ïîâå÷å, ÷å ìàñîâîòî 
èçñåëâàíå è âñÿêàêâè ìèãðàöèîííè äâèæåíèÿ ñà ñå ñëó÷âàëè îñíîâíî ïðåç òåðèòîðèÿòà 
íà Ñåâåðîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ (â òîâà ÷èñëî Äîáðóäæà). Â òåçè ïðåñåëåíèÿ ñà ó÷àñòâàëè 
òðàêèéöè îò Îäðèíñêà è Áåëîìîðñêà Òðàêèÿ, ìàäæóðè, áàëêàíäæèè, ìàêåäîíöè. Ñàìî 
ïî ñåáå ñè òîâà äîêàçâà, ÷å âúâ ôîëêëîðà íà öÿëîòî íàñåëåíèå ïðèñúñòâàùî êúì 
íàñòîÿùèÿ ìîìåíò â Ñåâåðîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ, ñå îòêðèâàò îòëè÷èòåëíè áåëåçè îò 
ìóçèêàëíî-ôîëêëîðíîòî íàñëåäñòâî íà âñè÷êè åòíîãðàôñêè ãðóïè. Â òîâà ÷èñëî ñà è 
ãàãàóçèòå, ÷èéòî ïðîèçõîä íå å äîñòàòú÷íî èçÿñíåí, êàêòî âå÷å ñïîìåíàõ. Íåîñïîðèì 
ôàêò å, ÷å òå ñà íîñèòåëè îñíîâíî íà ôîëêëîðà íà âñè÷êè îñòàíàëè çàîáèêàëÿùè ãè 
îáùíîñòè - äîáðóäæàíñêè, ñåâåðíÿøêè è òðàêèéñêè. Òîâà, êîåòî íàé-ÿðêî ãè îòëè÷àâà å 
èìåííî ñúùåñòâóâàùèòå äâà âàðèàíòà â íàèìåíîâàíèåòî íà ïåñíèòå, òàíöèòå, îáè÷àèòå 
è èíñòðóìåíòàëèòå (ñâèðíèòå). Ñúùîòî ñå îòíàñÿ è çà òåêñòîâåòå íà ïåñíèòå, ò. å.  ÿðêî 
ïðîÿâåí áèëèíãâèçúì, â ïúëíèÿ ñìèñúë íà ïîíÿòèåòî. 

 Â áúëãàðñêèòå èçäàíèÿ ñúùåñòâóâàò ïåñíè è èíñòðóìåíòàëè, êîèòî íà ïðúâ 
ïîãëåä ïðèïîçíàâàìå êàòî ãàãàóçêè, áëàãîäàðåíèå íà çàãëàâèåòî èì: “Ãàãàóøêî õîðî“, 
“Ãàãàóçêàòà“, “Ãàãàóçêè òàíö“ è äðóãè. Ñúùåñòâóâàò è äðóãè íàèìåíîâàíèÿ, ÷ðåç êîèòî 
áè ìîãëî äà ñå ïðèïîçíàå, ÷å ïåñíèòå èëè èíñòðóìåíòàëèòå ïðèíàäëåæàò íà ãàãàóçèòå: 
“Õîðî îò Áðåñòàê“, “Áðåñòàøêà òðîïàíêà“, “Ïåñåí è õîðî íà áåñàðàáñêèòå áúëãàðè“, 
“Òàíö îò âàðíåíñêî“ è äð. ïîäîáíè. Â òîçè ñëó÷àé ñà èçïîëçâàíè èìåíàòà íà ñåëèùàòà, 
â êîèòî èçöÿëî èëè ïîíå ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò íàñåëåíèåòî ñà ãàãàóçè. 

 Òåðåííèòå ïðîó÷âàíèÿ äàâàò âúçìîæíîñò, äà ñå ñáëúñêàìå ñ “äðóãèòå” 
íàèìåíîâàíèÿ íà ïåñíèòå è èíñòðóìåíòàëèòå. Ãîëÿìà ÷àñò îò òÿõ ñà èäåíòè÷íè ñ òåçè 
îò íîòíàòà ëèòåðàòóðà (êàêòî ïî-ãîðå å ïîñî÷åíî), âåðîÿòíî çàùîòî ãåîãðàôñêè 
ïîãëåäíàòî, ðàçïîçíàâàíåòî èì áè áèëî ïî-ëåñíî. Òîâà îùåòÿâà äî èçâåñòíà ñòåïåí 
êîðåêòíîòî ïðåäñòàâÿíå íà ìóçèêàëíèòå ìàòåðèàëè, ðåñïåêòèâíî âëèÿå âúðõó 
èçñëåäâàíèÿòà íà áúëãàðñêèÿ ôîëêëîð. Ðåçóëòàòèòå, êîèòî èìàì áëàãîäàðåíèå íà 
ïðîâåäåíèòå èçñëåäâàíèÿ ïîêàçâàò, ÷å âñè÷êè òðàäèöèîííè õîðá èìàò è ò. íàð. 
“ãàãàóçêî“ íàèìåíîâàíèå, êîåòî íå âèíàãè å áóêâàëåí ïðåâîä íà áúëãàðñêîòî, à ïî-
ñêîðî, îáÿñíÿâà îñíîâíèòå äâèæåíèÿ â ñúîòâåòíîòî õîðî èëè å àñîöèàöèàòèâíî. 
Íàïðèìåð: ïðàâîòî õîðî, ãàãàóçèòå ãî èìåíóâàò è “äþç àâà“, ïðåâåäåíî îçíà÷àâà 
“ïðàâà èãðà“; “ðú÷åíèöàòà“ - “äèê þêàðú“ èëè ïðåâåäåíî îçíà÷àâà “ñòðúìíî íàãîðå“; 
“äàé÷îâî õîðî“ - “êàäúíäæà àâàñú“ îçíà÷àâà “æåíñêè êþ÷åê/èãðà“ (ò. íàð. “òàíö îò 
âàðíåíñêî“, íî â ïî-æèâî òåìïî); “ëÿâàòà“ - “òåðñåíå àâàñú“ èëè “îïúê èãðà“; 
“òðîïàíêà“ - “ñóðò ìåäæå“, “äüîðò àÿê“ – “×åòèðèòå ïúòè“ (áóêâàëíî). Ñúùåñòâóâàò 
ñúùî è õàðàòåðíè òàíöè – èíñòðóìåíòàëè, êîèòî ñà òèïè÷íî ãàãàóçêè: “þ÷ êþøå 
àâàñú“, ïðåâåäåíî îçíà÷àâà “íà òðèìà äóøè ñâèðíÿòà/èãðàòà“, â ðàçìåð 7/8, êàòî 
òðèâðåìåííàòà ãðóïà å â ïúðâèÿ äÿë (ïîäîáíî íà ÷åòâîðíîòî õîðî); “ñîôðà àâàñú“ èëè 
ïðåâåäåíî “Òðàïåçíà ñâèðíÿ“, áåçìåíçóðíà ìåëîäèÿ. 
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 Ïðè ïåñíèòå áèëèíãâèçìúò ìàñîâî å ïðîÿâåí áóêâàëíî, ò.å. ñúäúðæàíèåòî ñå 
ïðåâåæäà åäíî êúì åäíî è íà äâàòà åçèêà. Ïðàâè âïå÷àòëåíèå, ÷å ãîëÿìà ÷àñò îò 
ãàãàóçêèòå ïåñíè ñà íà èñòîðè÷åêà, ëèðè÷íà, ëþáîâíà è ëèðè÷íî - ëþáîâíà òåìàòèêà. Â 
ïåñíèòå èì ñå ñðåùà ñèìâîëèêà, ïðèñúñòâàùà è â òðàäèöèîííèÿ îáùîáúëãàðñêè 
ôîëêëîð. 

 Â åäíà îò êíèãèòå íà èçâåñòíèÿ ãàãàóçêè êðàåâåä è ïèñàòåë – Ìèòêî Ìèòåâ îò ñ. 
Áðåñòàê, Âàðíåíñêî, ñå ïîñî÷âà: “Ñåãà ñå ñ÷èòà, ÷å ãàãàóçêèÿò åçèê å ñúñòàâåí îò òðè 
ñëîÿ íàïëàñòåíè ïðåç âåêîâåòå: ñòàðèíåí ñåâåðîòþðêñêè, êàï÷èøêî-êóìàíñêè è 
îãóçî-îñìàíñêè. Ìîæåì äà êàæåì, ÷å òîé å “åäèí ñâîåîáðàçåí õèáðèä“ ðàçâèë ñå è 
äîñòèãíàë äî íàøè äíè ïîä âúçäåéñòâèåòî íà áúëãàðñêèÿ, ðóñêèÿ, òóðñêèÿ è äðóãè 
ñúñåäíè åçèöè è åòíîñè. Òîé å ñðàâíèòåëíî “íîâ“ åçèê, ñúçäàäåí íà îñíîâàòà íà 
êèðèëèöàòà ïðåç 1957 ã., êîãàòî å îôèöèàëíî ïðèåò â Ìîëäîâà è â Óêðàéíà çà ïèñìåí è 
ñå èçó÷àâà â ãàãàóçêèòå ó÷èëèùà òàì êàòî ìàòåðåí.“ [4] Â öèòèðàíèÿ ñáîðíèê - 
“Ãàãàóçêè ñúâðåìåííè ïðåâîäè íà ñòèõîâå, ïðîçà è ôîëêëîð“, àâòîðúò å ñúáðàë äîñòà 
òåêñòîâå íà ïåñíè, ñêîðîïîãîâîðêè, ãàòàíêè, ñòèõîâå è äð., êîèòî ïðèñúñòâàò íà ò.íàð. 
ãàãàóçêè è ñúùåâðåìåííî íà áúëãàðñêè. Òàì ÿñíî ñå âèæäà, ÷å â äåéñòâèòåëíîñò ñå 
èçïîëçâà êèðèëèöàòà, â ãàãàóçêèÿ òåêñò. Ñèíòàêñèñà è ìîðôîëîãèÿòà â ïåñíèòå ñà 
ðàçëè÷íè îò òåçè â áúëãàðñêèÿ ñëîâîðåä è ñòðîåæ íà ñëîâîñú÷åòàíèÿòà, íàïð.: “Òè íà 
ñêðúáòà ìîÿ æåëàí ñìÿõ îòêðè ...“ [4], à íå, êàêòî áè ñëåäâàëî äà å ñòðóêòóðèðàíî â 
áúëãàðñêèÿ: “Òè ìå çàðàäâà, âúïðåêè ìîÿòà ñêðúá“; “Õîäè Ìàðèíêà èç äâîðè“ [6], à â 
áúëãàðñêèÿ ñëîâîðåä áè áèëî: “Ìàðèíêà õîäè èç äâîðè“; “Êåíåíå, êúçúì, Êåíåíå“ // 
“Êåíåíå, ìîìè÷å, Êåíåíå“ [6], â áúëãàðñêà ïåñåí, áè ñå ñòðóêòóðèðàëî “Ìúðè Êåíåíå, 
Êåíåíå“ èëè “Ìîìå Êåíåíå, Êåíåíå“. 

 Ãàãàóçêè òåêñòîâå íà ïåñíè ñúùî å äåøèôðèðàë è Êðúñòþ Áàåâ. Â íåãîâàòà 
ñòàòèÿ – “Èñòîðè÷åñêè íàðîäíè ïåñíè ó ãàãàóçèòå“ [1] òîé å ðàçäåëèë ïåñíèòå 
õðîíîëîãè÷åñêè è òåìàòè÷íî, â ïåò ãðóïè. Ñúäúðæàíèåòî íà ïåñíèòå çàñÿãà 
“èñòîðè÷åñêèòå íàðîäíè ïåñíè ñ òåìàòèêà îòïðåäè è ñëåä Îñâîáîæäåíèåòî. Òå 
îòðàçÿâàò æèâîòà è áîðáèòå íà íàøèÿ íàðîä ñðåùó òóðöèòå è áúëãàðñêàòà áóðæîàçèÿ.“ 
[1] Ïîä÷åðòàâàì íàøèÿ íàðîä óìèøëåíî, çàùîòî è â òåêñòîâåòå íà ïðåäëîæåíèòå â 
ñòàòèÿòà ïåñíè, íèêúäå íå ñå ñðåùà íàèìåíîâàíèåòî ãàãàóçè, à ñå ãîâîðè çà áúëãàðè, 
âàðíåíöè è ò.í.  

 Â çàêëþ÷åíèå äúðæà äà îòáåëåæà, ÷å èçñëåäâàéêè ôîëêëîðà íà ãàãàóçèòå ñå 
îòêðîÿâàò ìíîãî è çíà÷èòåëíè ôàêòè, ÷èåòî ïðàâèëíî òúëêóâàíå îò ñúîòâåòíèòå 
ñïåöèàëèñòè: èñòîðèöè, ôèëîëîçè, ëèíãâèñòè è ïð., áè ìîãëî äà äîâåäå äî ôîðìèðàíå 
íà åäèííà äîñòîâåðíà òåçà, çà ïîòåêëîòî íà ãàãàóçèòå. Ñ òîâà íå ïðåòåíäèðàì çà ïðèíîñ 
â èçÿñíÿâàíå ïðîèçõîäà íà ãàãàóçèòå, à çà âëèÿíèåòî íà ìàòåðíèÿ áèëèíãâèçúì âúðõó 
ñëîâåñòíîòî ñúäúðæàíèå íà ïåñíèòå è çàãëàâèÿòà íà õîðá è èíñòðóìåíòàëè. Ïðè 
èçñëåäâàíå íà ãàãàóçèòå “å íåîáõîäèìî äà ñå èìà ïðåäâèä, ÷å îò ãëåäíà òî÷êà íà 
ñúâðåìåííàòà ðåàëíîñò, ñòàâà äóìà çà îáùíîñòè â òâúðäå ðàçëè÷íè åòíîêóëòóðíè è 
ñîöèàëíî-ïîëèòè÷åñêè ñèòóàöèè, çà âàðèàíòè íà îáùíîñòòà â êîíòåêñòà íà ðàçëè÷íè 
äúðæàâíè ñòðóêòóðè è ïð.“[3] 
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ЧЕРНО-БЯЛОTO ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

 доц. д-р Мъгърдич С. Касапян 
Ðåçþìå 

Òåìàòà çà ÷åðíî-áÿëîòî èçîáðàæåíèå å ðàçãëåäàíà ïîñëåäîâàòåëíî êàòî â 
íà÷àëîòî ñà îïèñàíè õàðàêòåðíèòå ñâîéñòâà íà äâàòà íåóòðàëíè „öâÿòà”. 
Èçÿñíÿâàìå  çàêîíîìåðíîñòèòå, ïðè êîèòî ãè íàáëþäàâàìå. Ñòèãàìå äî èçâîäà, 
÷å è äâàòà öâÿòà ñà óñëîâíè è íå å âúçìîæíî äà ñúùåñòâóâàò â ñâîèòå àáñîëþòíè 
ñòîéíîñòè. Â ïîñëåäñòâèå îòíàñÿìå òåìàòà êúì ïðèëîæåíèåòî èì â 
õóäîæåñòâåíàòà ïðàêòèêà. Ïðîäúëæàâàìå ñ îïèñàíèå íà èçðàçíèòå ñðåäñòâà çà 
áîðàâåíå ñ ÷åðíîòî, áÿëîòî è ñèâîòî â ãðàôèêàòà - ëèíèÿ, ùðèõ è ïåòíî. 
Ïúðâèòå äâå ñúùî ñà àáñòðàêòíè. Ðàçãëåæäàìå è àñïåêòè íà ïðèëîæíàòà ãðàôèêà 
– øðèôò è ëîãî, êàêòî è õóäîæåñòâåíàòà ÷åðíî-áÿëà ôîòîãðàôèÿ. Èçâîäèòå îò 
òåìàòà ñà, ÷å ãðàôè÷íîòî èçðàçÿâàíå, ìàêàð è àáñòðàêòíî, íîñè â ñåáå ñè 
óáåäèòåëíàòà è àêòóàëíà äîñòîâåðíîñò, ïðèñúùà íà âñÿêî èíòåëåêòóàëíî 
èçêóñòâî.  
 
Abstract 

The subject about black-and-white image is being viewed consecutively as in 
the beginning are being described the characteristics of the two neutral “colours”. 
The objective laws of their observation are being made clear. We come to the 
conclusion that the two colours are relative and it is not possible to exist in their 
absolute quantities. In addition the subject is being referred to their application in 
artists’ practice. We go on with description of means of expression for dealing with 
black, white and gray in graphics – line, strokes and spots. The first two are abstract 
as well. We also view the aspects of applied graphics – font and logo, as well as 
black-and-white art photography. The conclusions are that the graphic expression, 
even though abstract, carries the convincing and actual authenticity in itself, which is 
inherent to every intellectual art.  

 
Kîãàòî ãîâîðèì çà ÷åðíîòî è áÿëîòî, óñëîâíîñòòà íà òåçè ïîíÿòèÿ å 

íåèçáåæíà. Â ñôåðàòà íà èçîáðàçèòåëíîòî èçêóñòâî ïîíÿòèÿòà „÷åðíî” è „áÿëî” 
ñå âúçïðèåìàò êàòî öâåòîâå.  

Ïî äåôèíèöèÿ ÷åðíîòî å àõðîìàòè÷íî (áóêâ. áåç öâÿò). Ôèçè÷åñêè 
ïîãëåäíàòî, òî å ïúëíà ëèïñà íà öâÿò. Àáñîëþòíî ÷åðíî áè ñå ïîëó÷èëî â äâà 
ñëó÷àÿ – ïðè ëèïñà íà êàêúâòî è äà å ñâåòëèíåí èçòî÷íèê èëè ïðè ïúëíîòî 
ïîãëúùàíå íà ñâåòëèíàòà îò ïðåäìåòèòå ïî öåëèÿ äèàïàçîí íà âèäèìèÿ ñïåêòúð. 
Ñúñ ñèãóðíîñò àáñîëþòíî ÷åðíî áè ìîãëî äà ñå íàáëþäàâà åäèíñòâåíî â íàïúëíî 
çàòâîðåíî ïðîñòðàíñòâî, áåç íèêàêúâ äîñòúï íà ñâåòëèíà. Äîðè â òîâà 
ïðîñòðàíñòâî äà ñå íàìèðàò ïðåäìåòè ñ ðàçëè÷íè öâåòîâå, ïàê òå ùå 
„èçãëåæäàò” ÷åðíè, ò.å. áåç öâÿò. Èçó÷àâàéêè çàêîíèòå íà ÷îâåøêîòî çðèòåëíî 
âúçïðèåìàíå, çíàåì, ÷å íåùàòà ñà âèäèìè ïîðàäè ñâîéñòâîòî èì äà îòðàçÿâàò 
ñâåòëèíàòà, êîÿòî äîñòèãà äî òÿõ. Ðàçëè÷èÿòà â öâåòà íà îáåêòèòå ñå äúëæàò íà 
ðàçëè÷íàòà äúëæèíà íà âúëíàòà íà îòðàçÿâàíàòà, èëè èçëú÷âàíàòà îò òÿõ 
ñâåòëèíà. Âñåêè ïðåäìåò îòðàçÿâà îïðåäåëåíà äúëæèíà íà âúëíèòå, êàòî â 
ñúùîòî âðåìå ïîãëúùà îñòàíàëàòà ÷àñò îò ñïåêòúðà. Ïî ïðàâèëî, ÷åðíèÿò 
„öâÿò” ñå ïîëó÷àâà â ñëåäñòâèå îò ïîãëúùàíå íà öåëèÿ ñâåòëèíåí ñïåêòúð, áåç 

äà ñå îòðàçÿâà íèêàêâà ÷àñò îò íåãî. Ñâåòëèííèòå ëú÷è îòðàçåíè îò âñÿêà 
ïîâúðõíîñò ïîïàäàò â ÷îâåøêèÿ çðèòåëåí îðãàí – îêîòî è äàâàò óñåùàíåòî çà 
ôîðìàòà, ãîëåìèíàòà è ñòðóêòóðàòà íà ïðåäìåòèòå îêîëî íàñ. Ùî ñå îòíàñÿ äî 
÷îâåøêîòî âúçïðèÿòèå, ÷åðíîòî å îòíîñèòåëíî è ÷åñòî ïðè îáåêò, ïîïàäíàë â 
íèñêèòå íèâà íà äèíàìè÷íèÿ îáõâàò íà ÷îâåøêîòî çðåíèå, (íàïð. ïðåäìåò â 
ìíîãî ñèëíà ñÿíêà), òúìíèòå öâåòîâå ìîãàò äà ñå âúçïðèåìàò ïîãðåøíî êàòî 
÷åðíè, à ïðè ïî-äîáðà îñâåòåíîñò òå äà áúäàò ñúñ ñîáñòâåí, ëîêàëåí öâÿò. Ùî ñå 
îòíàñÿ ïúê äî öâåòà íà ïðåäìåòèòå, íå å âúçìîæíî äà èìà ïðåäìåò ñ ÷èñòî ÷åðåí 
öâÿò â àáñîëþòíèÿ ñìèñúë íà ïîíÿòèåòî, çàùîòî òîé íÿìà äà å âèäèì òúé êàòî íå 
áè îòðàçÿâàë íèêàêâà ÷àñò îò ñâåòëèíàòà, ïîïàäíàëà âúðõó íåãî, à ùå ÿ ïîãëúùà 
èçöÿëî. Íà ïðàêòèêà òàêúâ ïðåäìåò íå ñúùåñòâóâà. 

Â èçîáðàçèòåëíîòî èçêóñòâî, ÷åðíèÿò öâÿò å åäèí îò äâàòà îñíîâíè 
íåóòðàëíè öâÿòà çàåäíî ñ áåëèÿ. Â ñú÷åòàíèå ñ íåãî ñå îáðàçóâà è åäèíñòâåíèÿ 
âòîðè÷åí íåóòðàëåí öâÿò - ñèâîòî. Â çàâèñèìîñò îò ïðîïîðöèèòå ïðè 
ñìåñâàíåòî íà ÷åðíîòî è áÿëîòî ñå ïîëó÷àâàò è ðàçëè÷íèòå ñòåïåíè è íþàíñè íà 
ñèâîòî. Îò ÷åðíîòî ñå ïðîèçâåæäàò ìíîæåñòâî ñëîæíè âòîðè÷íè öâåòîâå, êàòî 
ïðè ñìåñâàíåòî ìó ñ îñíîâíèòå èìà ñïîñîáíîñòòà äà ãè çàòúìíÿâà. 

Áåëèÿò öâÿò å îñíîâåí íåóòðàëåí „öâÿò”, êàòî òóê ïîíÿòèåòî öâÿò îòíîâî 
ñå èçïîëçâà óñëîâíî, òúé êàòî ïî äåôèíèöèÿ áÿëîòî íå å êîíêðåòåí öâÿò. Ùî ñå 
îòíàñÿ äî ÷îâåøêîòî âúçïðèÿòèå, òî å ðàâíîìåðíîòî íàëè÷èå íà âñè÷êè öâåòîâå 
äî åäíî îïðåäåëåíî ÿðêîñòíî íèâî. Ôèçè÷åñêè ïîãëåäíàòî è â 
ïðîòèâîïîëîæíîñò íà ÷åðíîòî, áÿëîòî å âèäèìèÿ åôåêò îò îòðàçÿâàíåòî è 
ïðîïóñêàíåòî áåç íèêàêâî ïîãëúùàíå íà âñè÷êè äúëæèíè ñâåòëèííè âúëíè, 
àáñîëþòíî ðàâíîìåðíî ïî öåëèÿ âèäèì ñïåêòúð. Ñëúí÷åâàòà ñâåòëèíà å 
ïîãðåøíî ïðèåìàíà çà áÿëà, êàòî òÿ íàèñòèíà ñå äîáëèæàâà, íî íå å àáñîëþòíî 
áÿëà. Áëèçêàòà äî áÿëà ñâåòëèíà, âêëþ÷èòåëíî è ñëúí÷åâàòà, èìà åäíî îñíîâíî 
ñâîéñòâî – èçëú÷âàíå íà èçêëþ÷èòåëíî ñèëíà òåìïåðàòóðà. Èñòèíñêè áåëèòå 
îáåêòè ùå îòðàçÿâàò èëè ïðîïóñêàò ñâåòëèíàòà ñ òåìïåðàòóðàòà, ñ êîÿòî ñà 
îñâåòåíè. Íà ïðàêòèêà, àáñîëþòíî áåëèòå îáåêòè /îòðàçÿâàùè àáñîëþòíî 
áÿëà ñâåòëèíà/, áèõà áèëè íåâèäèìè ïîðàäè îñëåïèòåëíèÿ ñè áëÿñúê, 
íåâúçïðèåì÷èâ îò ÷îâåøêèòå ñåòèâà. Ïàê òàêèâà îáåêòè, îñâåòåíè ïî-ñëàáî ùå 
ñå âúçïðèåìàò çà ñèâè, à ïðè ëèïñà íà âñÿêàêâà ñâåòëèíà - çà ÷åðíè. ×îâåøêîòî 
çðåíèå å ïî-ñêëîííî äà ïðèåìà ëåêî ñèíêàâî èëè ëåêî ñèâêàâî çà èñòèíñêî áÿëî. 

Â èçîáðàçèòåëíîòî èçêóñòâî, îò áåëèÿ öâÿò ñå ïðîèçâåæäàò ìíîæåñòâî 
ñëîæíè âòîðè÷íè öâåòîâå, êàòî ïðè ñìåñâàíåòî ìó ñ îñíîâíèòå èìà 
ñïîñîáíîñòòà äà ãè èçñâåòëÿâà. Ñèâîòî å ïðîèçâîäíî íà äâàòà íåóòðàëíè 
îñíîâíè öâÿòà - áÿëîòî è ÷åðíîòî. Öâåòúò å íåñïîñîáåí äà ñå ïðåîáðàçóâà è ïðè 
ñìåñâàíåòî ìó ñ îñíîâíèòå öâåòîâå ãóáè ñâîÿòà õàðàêòåðèñòèêà. Åòî çàùî òîé å 
âúçìîæåí åäèíñòâåíî â íåóòðàëíàòà ãàìà. Çà ðàçëèêà îò ÷èñòî ÷åðíîòî è ÷èñòî 
áÿëîòî, êîèòî ñà êîíñòàíòíè, ñèâîòî ñå íàáëþäàâà, íà ïðàêòèêà, â íåîãðàíè÷åíè 
âàðèàöèè. Òîâà ñå ñëó÷âà â çàâèñèìîñò îò íàëè÷íîòî â íåãî ñúîòíîøåíèå íà 
÷åðíîòî è áÿëîòî.   

Êîãàòî ãîâîðèì çà ÷åðíîòî è áÿëîòî âúâ âðúçêà ñ èçîáðàçèòåëíîòî 
èçêóñòâî, íåèçìåííî ñâúðçâàìå òåçè ïîíÿòèÿ ñ ïðåäìåòà ãðàôèêà. Ðàáîòàòà â 
ãðàôè÷íè òåõíèêè íå èçêëþ÷âà è óïîòðåáàòà íà äðóãè öâåòîâå, íî íå â òúðñåíå 
íà êîëîðèòíî èçãðàæäàíå íà ôîðìàòà, à êàòî àêöåíòèðàíè äîïúëíåíèÿ êúì 
÷åðíî-áÿëîòî /èëè ìîíîõðîìíîòî/ èçîáðàæåèå.  
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Îùå îò äðåâíîñòòà ãðàôè÷íîòî èçîáðàçÿâàíå å áèëî ñâúðçàíî ñúñ ñëåäàòà, 
îñòàâåíà âúðõó ðàçëè÷íè îñíîâè è ìàòåðèàëè ïî ðàçëè÷íè íà÷èíè è ñ ðàçëè÷íè 
èíñòðóìåíòè. Íàìåðåíè ñà èçîáðàæåíèÿ ñ âúãëåí âúðõó ñòåíèòå íà ïåùåðè, 
îáèòàâàíè îò ÷îâåêà, ñëåäè îò êðåìúê èëè æåëÿçíî îñòðèå âúðõó ñêàëè, ïèñìåíè 
êàëèãðàôñêè çíàöè âúðõó ãëèíåíè è êàìåííè ïëî÷è, åãèïåòñêè ïèêòîãðàìè, 
ãðúöêàòà âàçîïèñ, à ñúùî òàêà è ãðàâèðîâêè âúðõó êîñò, äúðâî, ìåòàë è äð. 
Íÿêîè îò òÿõ ñà áèëè ïðåäíàçíà÷åíè çà îòïåïå÷àòâàíå. Ñèñòåìèòå çà ïå÷àò ñà 
íåîòìåííà ÷àñò îò ïðåäìåòà ãðàôèêà. Îòïå÷àòâàëî ñå å âúðõó ïëàò, ïàïèðóñ, 
äúðâî, ïî-êúñíî - âúðõó õàðòèÿ, à â íàé-íîâî âðåìå ñå èçïúëíÿâà ïå÷àò 
ïðàêòè÷åñêè âúðõó âñè÷êî – ìåòàë, ïëàñòìàñà, çåìíè ïîâúðõíîñòè è ïð. 
Èçíàìèðàíåòî íà õàðòèÿòà å ìîùåí êàòàëèçàòîð çà ñúçäàâàíåòî è 
óñúâúðøåíñòâàíåòî íà ãðàôè÷íèòå èçêóñòâà. Â ßïîíèÿ è Êèòàé ñà çàïàçåíè è 
íàé-äðåâíèòå ãàðôè÷íè èçîáðàæåíèÿ âúðõó õàðòèÿ, êàêòî è îáðàçöè íà öâåòíàòà 
ãðàôèêà.  

Ïî ïðàâèëî ñâúðçâàìå ãðàôè÷íîòî ÷åðíî-áÿëî èçîáðàæåíèå ñ èçðàçíèòå 
ñðåäñòâà ëèíèÿ, ùðèõ è ïåòíî. 

Ñ ïðàâî ìîæåì äà âúçïðèåìåì ëèíèÿòà êàòî àáñòðàêòíî ïîíÿòèå ïîðàäè 
ôàêòà, ÷å íèêúäå â ïðèðîäàòà íå ñúùåñòâóâà åëåìåíòà ëèíèÿ â áóêâàëíèÿ é 
ñìèñúë. Âñúùíîñò, íèå ñìå ñâèêíàëè, ÷èñòî âèçóàëíî, äà âúçïðèåìàìå 
êîíòóðèòå, îáðàçóâàíè îò ãðàíèöàòà ìåæäó äâå ôîðìè êàòî ëèíèÿ, íî íà 
ïðàêòèêà òàêàâà íå ñúùåñòâóâà. Ñúùî òàêà, ÷îâåøêîòî îêî âúçïðèåìà ñúâñåì 
òúíêè íèøêè êàòî ëèíèè /íàïð. ïàÿæèíà, êîíåö, êîñúì è äð./, íî ðåàëíî, 
âñè÷êè òå ñà îáåìíè ôîðìè, ìàêàð è ñ ìíîãî òÿñíî ñå÷åíèå. Â òîçè ñìèñúë 
ïîíÿòèåòî ëèíèÿ å íàïúëíî óñëîâíî, ïðèëàãàíî ñ öåë äà îòãðàíè÷è ïðåäìåòèòå è 
ïðîñòðàíñòâîòî åäèí îò äðóã. 

Ñ ïîäîáíà ëîãèêà ìîæåì äà ïîäõîäèì è êúì âúçïðèåìàíåòî íà èçðàçíîòî 
ñðåäñòâî ùðèõ. Ùðèõúò íà ïðàêòèêà å ñúâêóïíîñò îò ëèíèè, ïîäðåäåíè â 
îïðåäåëåí îò ñúîòâåòíèÿ àâòîð ðåä, ïîñîêà, ãúñòîòà, íàñèòåíîñò è ïëîù. 
Ïîíÿòèåòî ùðèõ ñúùî å óñëîâíî, òúé êàòî ïäîáåí åëåìåíò â ïðèðîäàòà íå 
ñúùåñòâóâà. Ùðèõúò ñå ÿâÿâà êàòî àáñòðàêòíî ñðåäñòâî è ñå èçïîëçâà çà 
èçãðàæäàíå íà îïðåäåëåíè îáåìè, ÷ðåç ñòåïåíóâàíå íà ðàçëè÷íî íþàíñèðàíè 
òúìíè è ñâåòëè ïåòíà.  

Ïåòíîòî êàòî èçðàçíî ñðåäñòâî, îñâåí ñ ùðèõ, áè ìîãëî äà ñå ïîëó÷è è ïî 
äðóãè íà÷èíè, à èìåííî, ÷ðåç ðàçòðèâàíå íà ñóõè ìàòåðèàëè êàòî âúãëåí, ïàñòåë, 
êðåäà è äð. âúðõó õàðòèÿòà. Èçïîëçâàíåòî íà ïåòíîòî â ãðàôè÷íîòî èçîáðàæåíèå 
íå âèíàãè å ñâúðçàíî ñ èçãðàæäàíåòî íà îáåìíè ôîðìè, íî ïî-÷åñòî ñå 
óïîòðåáÿâà çà ñúçäàâàíå íà ò. íàð. ãðàôè÷åí áàëàíñ âúâ âðúçêà ñ 
êîìïîçèöèîííèÿ çàìèñúë è âúçäåéñòâèå íà èçîáðàæåíèåòî. 

 Òàêà ïîãëåäíàòî, óñëîâíîñòèòå ïðè ãðàôèêàòà, îïèñàíè ïî-ãîðå êàòî 
„öâåòîâåòå” ÷åðíî è áÿëî è èçðàçíèòå ñðåäñòâà êàòî ëèíèÿ, ùðèõ è ïåòíî ñà 
ïðåîáëàäàâàùè è ñ ïðàâî ìîæåì äà îïðåäåëèì ãðàôè÷íîòî èçêóñòâî êàòî 
àáñòðàêòíî ñàìî ïî ñåáå ñè.  

Èìàéêè ïðåä âèä àíàëèçèòå íà ïîíÿòèÿòà ÷åðíî è áÿëî, íàïðàâåíè â 
íà÷àëîòî, áèõìå êàçàëè, ÷å âúâ âèäèìèÿ ñïåêòúð íà ïðèðîäàòà, òåçè ïîíÿòèÿ 
ñúùî ñà íàïúëíî óñëîâíè. Òå ñà èçâúí öâåòîâèÿ äèàïàçîí, âúçïðèåì÷èâ çà 
íàùèòå ñåòèâà è óïîòðåáàòà èì å íà ïðúâ ïîãëåä, ìåêî êàçàíî íåîáÿñíèìà. Ùî 
ñå îòíàñÿ äî èçïîëçâàíåòî èì â ñôåðàòà íà ãðàôè÷íèòå èçêóñòâà, òÿõíîòî 
ïðåäíàçíà÷åíèå â òâîð÷åñêè ïëàí å ìíîãî êîìïëåêñíî. Çàäàâàëè ëè ñìå ñè 

âúïðîñà „êîå íàëàãà óïîòðåáàòà íà òîëêîâà ìíîãî óñëîâíîñòè â åäíà ÷îâåøêà 
ïðàêòèêà êàêâàòî å ãðàôè÷íîòî èçêóñòâî”?  

Ãîëåìèÿò íàø ãðàôèê, èëþñòðàòîð, êàðèêàòóðèñò è ïóáëèöèñò Èëèÿ 
Áåøêîâ â èíòåðâþòàòà ìó, ñúáðàíè è ïîìåñòåíè â êíèãàòà „Ñëîâîòî íà Áåøêîâ” 
ïðè çàäàäåí âúïðîñ „çàùî ãðàôèêà...”, îòãîâàðÿ ñ åäíà íàðîäíà ïîãîâîðêà – 
„íàðîäúò ãî å êàçàë - ÷åðíî íà áÿëî”. Èçðàçúò ÷åðíî íà áÿëî ñå å ïðåâúðíàë â 
ñèíîíèì çà ìàêñèìàëíà ÿñíîòà, ÷åòëèâîñò, ïðîñòîòà, êàòåãîðè÷íîñò è 
íåîñïîðèìîñò. Ïå÷àòíèòå èçäàíèÿ, äîêóìåíòèòå, êîèòî ñå èçäàâàò, 
ïèêòîãðàìèòå ïî ðàçëè÷íè îáùåñòâåíè ìåñòà è ò. í., ñúùî ñà ïðåîáëàäàâàùî 
÷åðíî-áåëè /èëè ìîíîõðîìíè/. Ïðàêòè÷åñêàòà ñòîéíîñò íà òàêúâ âèä óñëîâíîñò 
å îáÿñíèìà è î÷åâèäíà. 

Êàêâî äà êàæåì çà õóäîæåñòâåíàòà ñòîéíîñò íà ÷åðíî-áÿëîòî èçðàçÿâàíå â 
ãðàôè÷íîòî èçêóñòâî? Â ñôåðàòà íà õóäîæåñòâåíàòà ãðàôèêà èìà èçêëþ÷èòåëíî 
ìíîãî ðàçíîâèäíîñòè ñ îãðîìíî ðàçíîîáðàçèå îò àâòîðè, ñòèëîâè îñîáåíîñòè, 
òåõíèêè, èçðàçíè ñðåäñòâà è ïð. Îáùîòî ìåæäó âñè÷êè òÿõ å óñëîâíîñòòà íà 
÷åðíî-áÿëîòî /èëè ìîíîõðîìíîòî/ òðåòèðàíå íà ôîðìàòà è ïðîñòðàíñòâîòî. 
Êàêòî ñïîìåíàõìå ïî-ãîðå, ãðàôèêèòå, ïðè êîèòî ñå  èçïîëçâà ïîìîùåí öâÿò íå 
ñà èçêëþ÷åíèå îò ðàçãëåæäàíàòà òåìà, çàùîòî äîìèíèðàùîòî ñðåäñòâî îòíîâî å 
÷åðíî-áÿëîòî. Ïîäîáíè èçîáðàæåíèÿ íàáëþäàâàìå â ïúðâèòå îáðàçöè íà 
âèñîêîïå÷àòíàòà ãðàâþðà â íàïðàâëåíèåòî óêèî-å â Êèòàé. Ïîëîæåíèÿò öâÿò 
âúðõó ïîâå÷åòî îò òÿõ å â òåõíèêà ìîíîòèïèÿ, íî îñíîâíèòå ôîðìèðàùè öâåòîâå 
ñà ÷åðíîòî è áÿëîòî.  Õàðàêòåðíî çà òîçè òèï ãðàâþðè å íàëè÷èåòî íà ìíîãî 
ïåñòåëèâî ÷åðíî, èçïúëíÿâàùî îñíîâíî ðèñóâàòåëíà ôóíêöèÿ è ìàêñèìàëíî 
áÿëî, âåðîÿòíî ïîðàäè èäåÿòà çà ïîñëåäâàùà óïîòðåáà íà äåêîðàòèâåí öâÿò. Òàçè 
ïåñòåëèâîñò íà îáðàçà è ïðîñòðàíñòâîòî èçãëåæäà å õàðàêòåðíà îñîáåíîñò 
âúîáùå çà íà÷èíà íà ìèñëåíå è êóëòóðà íà íàðîäíîñòíèòå ãðóïè îò ðåãèîíà íà 
Äàëå÷íèÿ Èçòîê. Â îíçè åòàï ãðàôè÷íèÿò åçèê å ïîä÷èíåí íà óïîòðåáàòà 
îñíîâíî íà ëèíèÿòà, êàêòî è íà ïåòíîòî, îáðàçóâàùî ïëúòíî ÷åðíè àêöåíòè. 
Ìàêàð íàëè÷èåòî íà òàêàâà óñëîâíîñò è àáñòðàêòíîñò ïðè èçâåæäàíå íà 
ãðàôè÷íèÿ îáðàç, òåçè ãðàâþðè ñà áèëè ìàñîâî óïîòðåáÿâàíè â áèòà íà 
îáèêíîâåíèÿ ÷îâåê, îñíîâíî çà óêðàñà íà äîìà.   

Îáðåçíàòà ãðàâþðà â àíàëîãè÷åí âèä, ñå íàáëþäàâà è â 
Çàïàäíîåâðîïåéñêîòî ðåíåñàíîâî èçêóñòâî îò XV è XVI âåê â ãðàâþðèòå íà 
Ëóêàñ Êðàíàõ, Õàíñ Õîëáàéí è Àëáðåõò Äþðåð, íî ïðè òÿõ ïëúòíî ÷åðíîòî 
îòñòúïâà íà ùðèõîâàòà òðàêòîâêà. Ïðè ïîñëåäíèÿ èçãðàæäàíåòî íà ôîðìàòà ñúñ 
ñâåòëîñåíú÷åí ãðàâüîðñêè ùðèõ å äîñòà ïî-áîãàòî è  äåòàéëíî. Èìåííî â òîçè 
ïåðèîä, êàêòî â îáëàñòòà íà ïå÷àòíàòà ãðàôèêà, òàêà è â ñôåðàòà íà 
ðèñóâàòåëíàòà ìíîãî øèðîêî íàâëèçà èçïîëçâàíåòî íà ùðèõà êàòî îñíîâíî 
ñðåäñòâî çà ãðàäåæ íà ñòîéíîñòè è ôîðìè. Ëèíèÿòà çàïàçâà ñâîåòî 
ïðåäíàçíà÷åíèå, íî â ãîëÿìà ñòåïåí òÿ å ïîäïîìàãàíà îò ðàçíîîáðàçèåòî íà 
ùðèõà. Ñ íàâëèçàíåòî íà ðåíåñàíñîâèÿ ÷îâåê â èçñëåäâàíåòî íà åñòåñòâåíèòå 
íàóêè è ïðèðîäíè çàêîíè, îñíîâíè ãåíåðàòîðè, íà êîåòî ñà íå ìàëêî õóäîæíèöè, 
ñå íàáëþäàâà çàñèëåí èíòåðåñ çà îòðàçÿâàíå èëè ïîäðàæàâàíå íà íàòóðàòà ñ 
èçðàçíèòå ñðåäñòâà íà èçîáðàçèòåëíîòî èçêóñòâî. Ïðåäìåò íà èçñëåäâàíèòå 
îáåêòè çà èçîáðàçÿâàíå ñà êàêòî òåõíèòå àíàòîìè÷íè îñîáåíîñòè, ïåðñïåêòèâíè 
èçìåíåíèÿ â ïðîñòðàíñòâîòî è àðõèòåêòóðíàòà èì ñðåäà, òàêà è ïî-äåòàéëíè 
ïîäðîáíîñòè êàòî äèôåðåíöèàöèÿòà èì ñïîðåä òÿõíàòà ìàòåðèàëíîñò, òâúðäîñò, 
ëîêàëíà ñòîéíîñò, ôàêòóðíîñò, ñúîòíîñèìîñòòà èì â ïðîñòðàíñòâîòî è ò. í. 
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Ðåíåñàíñîâèÿò òâîðåö çàïî÷âà äà òúðñè ðàçëèêàòà ìåæäó æèâîòî è íåæèâîòî, 
ìåæäó áëèçêîòî è äàëå÷íîòî, ìåæäó ãðóáîòî è åôèðíîòî, ìåæäó ñâåòëèíàòà è 
òúìíèíàòà. Â òîçè ñìèñúë, çàäà÷àòà íà õóäîæíèêà ãðàôèê ñòàâà íåâúîáðàçèìî 
ïî-òðóäíà ïðåäâèä íåîáõîäèìîñòòà îò ïîñòèãàíå íà âñè÷êî òîâà ñ 
„îãðàíè÷åíèòå” óñëîâíîñòè íà ÷åðíîòî è áÿëîòî. Èçèñêâà ñå ãîëÿìà äîçà 
èíòåëèãåíòíîñò íà àâòîðà, çà äà âíóøè íà çðèòåëÿ óñåùàíåòî çà åñòåñòâåíîñò, 
æèâîò íà îáðàçà è ðàçíîîáðàçíà ìàòåðèàëíîñò, èçðàçÿâàéêè òîâà ñ ïðåìåðåíà 
äîñòàòú÷íîñò íà ðàçðàáîòêàòà. Îò åäíà ñòðàíà àáñòðàêòíîñòòà è óñëîâíîñòòà íà 
ãðàôè÷íèÿ îáðàç çàòðóäíÿâàò òàçè çàäà÷à ïî ïðè÷èíè, èçêàçàíè ïî-ãîðå, íî îò 
äðóãà – ÷åðíî-áÿëîòî èçîáðàæåíèå èìà îíåçè ïðåäèìñòâà êàòî ëàêîíè÷íîñò è 
ÿñíîòà, êîèòî åäèí ãðàìîòåí ãðàôèê áè ìîãúë äà ïîä÷åðòàå è èçïîëçâà 
îïòèìàëíî. Ëàêîíè÷íîñòòà è äîñòîâåðíîñòòà ñà íà ïðúâ ïîãëåä ïðîòèâîïîëîæíè 
íàìåðåíèÿ, íî ïðè åäíî áàëàíñèðàíî ñú÷åòàíèå áèõà äîâåëè äî èçêëþ÷èòåëíà 
ïðàâäîïîäîáíîñò. Ïðèìåðíèòå îáðàçöè â òàçè ïîñîêà â îáëàñòòà íà ãðàôè÷íîòî 
èçêóñòâî ñà ìíîãî. Äîñòàòú÷íî ùå å äà ñïîìåíåì àâòîðè êàòî Àëáðåõò Äþðåð, 
Ìàðòèí Øîíãàóåð, Ðåìáðàíä, Óãî äa Êàðïè, Ðóáåíñ, Äîðå, Êåòè Êîëâèö, Âàñèë 
Çàõàðèåâ, Èëèÿ Áåøêîâ, Áîðèñ Àíãåëóøåâ, Èâàí Ãàçäîâ è ìíîãî äðóãè, êîèòî ñ 
ïåñòåëèâèòå èçðàçíè ñðåäñòâà íà ãðàôè÷íèòå ìàòåðèàëè ïîñòèãàò íåïîäðàæàåìà 
æèâîñò è ñèíòåç íà èçîáðàæåíèåòî. Âñúùíîñò, äî ãîëÿìà ñòåïåí òî÷íî òîçè 
õóäîæåñòâåí ñèíòåç å è îòëè÷èòåëíàòà õàðàêòåðèñòèêà íà âñÿêî ãåíèàëíî 
ïðîèçâåäåíèå, â êîÿòî è äà å îáëàñò íà ÷îâåøêîòî òâîð÷åñòâî. Áèõìå êàçàëè, ÷å 
ïðè ñúçäàâàíåòî íà ãðàôè÷íèÿ îáðàç òàçè ïðåäïîñòàâêà å îñîáåíî ïðèëîæèìà, 
ïîðàäè „îãðàíè÷åíèòå” ñðåäñòâà çà ïîñòèãàíå íà îáðàçà è ïðîñòðàíñòâîòî. 
Êàòåãîðè÷íîñòòà íà ôîðìàòà ïðè Äþðåð, èëè ïëàñòè÷íîñòòà íà ëèíèÿòà ïðè 
Øîíãàóåð, êàêòî è æèâîñòòà íà ãðàôè÷íèÿ îáðàç ïðè Ðåìáðàíä ãîâîðÿò çà 
ïîòåíöèàëà, êîéòî ãðàôè÷íîòî èçîáðàæåíèå ïðèòåæàâà è äåìîíñòðèðà. 
Êóëòóðàòà íà ÷åðíî-áÿëîòî èçðàçÿâàíå íà ïðèìà âèñòà, ïðèâíåñåíî îò Çàïàäíà 
Åâðîïà â Áúëãàðèÿ å âúçïðèåòî è íàäãðàäåíî íà ìåñòíà ïî÷âà îò àâòîðè êàòî 
Àíãåëóøåâ è Áåøêîâ. ×åðíî-áÿëîòî òðåòèðàíå çàäúëæàâà àâòîðà äà áúäå 
ìàêñèìàëíî êîíöåíòðèðàí ïðè ñòèëèçàöèÿòà íà èçîáðàçåíîòî, êàêòî çà 
ïîñòèãàíå íà ôîðìà, òàêà è êàòî âíóøåíèå çà ëîêàëíè ñòîéíîñòè, ìàòåðèàëíîñò, 
ñòðóêòóðíîñò, ïðîñòðàíñòâî è ïð. Âñè÷êî òîâà, îò ñâîÿ ñòðàíà, ñïîñîáñòâà çà 
ñúçäàâàíå íà ïðåäåëíà ÷åòëèâîñò, ïðîñòîòà è ÿñíîòà íà ïîñëàíèåòî. Â òàêúâ 
ñëó÷àé, îò ñóáåêòèâíà ãëåäíà òî÷êà áèõ êàçàë, ÷å ãðàôèêàòà ïîïàäà ïî-ñêîðî â 
èíòåëåêòóàëíèÿ ñïåêòúð íà ÷îâåøêîòî âúçïðèÿòèå è ïî-ìàëêî â åìîöèîíàëíèÿ. 
Ëèíèÿòà, êîíòóðúò è ùðèõúò êàòî ÷å ëè ïî-ñêîðî ïðåäïîëàãàò àíàëèç ñ öåë 
âúçïðèåìàíå íà ïîñëàíèå, îòêîëêîòî äèðåêòíî âúçäåéñòâèå è ñúçåðöàíèå.  

Ìîæå áè ÷èòàòåëÿò çàáåëÿçâà, ÷å â òåêñòà ÷åñòî ñå óïîòðåáÿâàò 
îïðåäåëåíèÿ êàòî ÷åòëèâîñò è ÿñíîòà. Â òîâà å è îñíîâíàòà ñèëà è ÷àð íà 
ãðàôè÷íîòî èçðàçÿâàíå. Â ïîäêðåïà íà ñúæäåíèåòî å ôàêòúò, ÷å âñè÷êè 
ïðîèçâåäåíèÿ îò ñôåðàòà íà ïðèëîæíàòà ãðàôèêà êàòî íàïð. ëîãà, ïëàêàòè, 
ïèêòîãðàìè, ñõåìè, çíàöè, äèçàéí íà áàíêíîòè è ïð. êàêòî è òåêñòîâåòå íà 
êíèãèòå è ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò èëþñòðàòèâíèÿ ìàòåðèàë â òÿõ /äîðè òåçè 
èçðàáîòåíè â öâÿò/, ïî-ñêîðî çâó÷àò ìîíîõðîìíî, îòêîëêîòî â æèâîïèñåí 
êîëîðèò.  

Ñúñ ñèãóðíîñò íàé-ëàêîíè÷íèÿ èçðàç íà ÷åðíî-áÿëîòî /èëè ìîíîõðîìíî/ 
èçðàçÿâàíå ïðèíàäëåæè íà øðèôòà. Ïî íåîáõîäèìîñò, áóêâàòà å çíàê ñúñ ñòðîãî 
îïðåäåëåíî çíà÷åíèå. Òÿ íÿìà è íå ìîæå äà èìà äâóçíà÷íî ïîñëàíèå è å îáðàçåö 

íà ãðàôè÷íà îïðåäåëåíîñò, ëàêîíè÷íîñò, êàòåãîðè÷íîñò, ÷åòëèâîñò è ÿñíîòà. Ïî 
ïîäðàçáèðàíå, áóêâàòà å ìîíîõðîìíî èçîáðàæåíèå çàðàäè íåäâóñìèñëåíîòî ñè 
ïðåäíàçíà÷åíèå. 

Åäíà îò ñôåðèòå â ïðèëîæíàòà ãðàôèêà, èçïîëçâàùà ñúùî òîëêîâà 
ëàêîíè÷åí, ìîíîõðîìåí åçèê å ëîãîòî, èëè ò. íàð. çàïàçåí çíàê. Ôóíêöèîíàëíî 
ëîãîòî å ïðåäíàçíà÷åíî äà ñúçäàäå ðåêëàìíà õóäîæåñòâåíà âèçèÿ íà íÿêàêâà 
îðãàíèçàöèÿ èëè ñúáèòèå. Çà öåëòà, àâòîðúò ìó òðÿáâà äà å ñïîñîáåí äà 
àíàëèçèðà, îáîáùè è ñåãìåíòèðà íàé-ñúùåñòâåíàòà õàðàêòåðèñòèêà íà 
ñúîòâåòíèÿ ïðåäìåò è â ïîñëåäñòâèå äà ãî èçîáðàçè â ñòèëèçèðàí ãðàôè÷åí çíàê. 
Íå å èçêëþ÷åíî, à è ÷åñòî ñå ñëó÷âà òîçè çíàê äà å èçïúëíåí è ÷èñòî 
òèïîãðàôñêè. Èçèñêâà ñå ÷åòëèâîñòòà íà êðàéíèÿ ïðîäóêò äà áúäå ïðåäåëíî ÿñíà 
è äîñòàòú÷íî óêàçàòåëíà, ïîêðèâàùà åñòåñòâîòî íà ïðåäìåòà. Çàäúëæèòåëíî å, 
ñúùî òàêà, òÿ äà áúäå è çàïîìíÿùà ñå, çà äà áúäå âèçóàëíî, ëåñíî ðàçïîçíàâàåìà. 
Áåç çíà÷åíèå ïëàñòè÷íèÿ åçèê íà îïðåäåëåíà êóëòóðíà îáîñîáåíîñò, ëîãîòî ñè 
îñòàâà  ïðèíàäëåæíî êúì ãðàôè÷íàòà åñòåòèçàöèÿ íå ñàìî â ðàìêèòå íà âðåìåòî 
è ñðåäàòà, â êîÿòî å ñúçäàäåíî, íî è âúîáùå.        

Åäíà îòíîñèòåëíî ñúùåñòâåíà ÷àñò îò ïðèëîæíàòà, à è âå÷å îò èçÿùíàòà 
÷åðíî- áÿëà ãðàôèêà çàåìà îòêðèòèåòî íà ôîòîãðàôñêîòî èçîáðàæåíèå. Íå 
ñëó÷àéíî íàçâàíèåòî íà òàçè íîâîîòêðèòà èçîáðàçèòåëíà òåõíèêà -  ôîòîãðàôèÿ 
å ñúñòàâåíà îò äâå äóìè: ôîòîñ /ñâåòëèíà/ è ãðàôîñ /ïèøà, ðèñóâàì/.  

Ôîòîãðàôèÿòà ïúðâîíà÷àëíî å ÷åðíî-áÿëà èëè îùå - ìîíîõðîìíà. Äîðè è 
ñëåä êàòî öâåòíèÿò ôèëì ñòàâà ëåñíî äîñòúïåí, ÷åðíî-áÿëàòà ôîòîãðàôèÿ 
ïðîäúëæàâà äà äîìèíèðà â ïðîäúëæåíèå íà äåñåòèëåòèÿ. Â íàñòîÿùîòî âðåìå 
÷åðíî-áÿëàòà ôîòîãðàôèÿ ïðîäúëæàâà äà äúðæè ñâîåòî ìÿñòî ñðåä íàé-
ïðîôåñèîíàëíèòå ôîòîèçîáðàæåíèÿ.  

Âàæíî å äà ñå îòáåëåæè, ÷å íÿêîè ìîíîõðîìíè ñíèìêè íå âèíàãè ñà ÷èñòî 
÷åðíî-áåëè, íî ñúùî ñúäúðæàò è äðóãè íþàíñè, â çàâèñèìîñò îò ïðîöåñà íà 
ñúçäàâàíå. Ïðîöåñúò, îñíîâàí íà áåëòú÷åí îòïå÷àòúê, èçïîëçâàí çà ïúðâè ïúò 
ïðåäè ïîâå÷å îò 150 ãîäèíè, ïðîèçâåæäà íàïðèìåð êàôÿâè òîíîâå. 

Ñïîðåä Ïåòúð Áîåâ „ïúðâèÿò ïåðèîä îò ðàçâèòèåòî íà ñâåòîâíàòà 
ôîòîãðàôèÿ å ñòðåìåæ äà ñå äîáëèæè äî æèâîïèñòà è äà ÿ èìèòèðà. Òîâà å òàêà, 
çàùîòî öåëèÿò äîòîãàâàøåí åñòåòè÷åñêè îïèò íà ÷îâå÷åñòâîòî å ñâúðçàí ñ 
èçîáðàçèòåëíîòî èçêóñòâî è åäíè îò ïúðâèòå ôîòîãðàôè ñà è õóäîæíèöè. 
Æèâîïèñíîòî âëèÿíèå âúðõó ôîòîãðàôèÿòà å íàðå÷åíî „ïèêòîðàëèçúì”, ò. å. 
ôîòîãðàôèÿòà å îñîáåí âèä æèâîïèñ è çà äà ñòàíå èçêóñòâî òðÿáâà äà âúçïðèåìå 
ïðèíöèïèòå è êîìïîçèöèÿòà íà æèâîïèñòà. Çà äà íàïîäîáÿâàò æèâîïèñíàòà 
ñòðóêòóðà òîãàâàøíèòå ôîòîãðàôè ïîäëàãàò ñíèìêèòå íà ìåõàíè÷íà îáðàáîòêà, 
êàòî ñè ñëóæàò ñ ÷åòêè è ñòúðãàëêè. Òàêà ñíèìêèòå íàïîäîáÿâàò ìàñëåíè èëè 
ãðàôè÷íè òâîðáè. Çà õóäîæåñòâåíà ñíèìêà ñå ñìÿòà îíàçè, êîÿòî ïðèëè÷à íà 
æèâîïèñíà êàðòèíà. Îñîáåíî ðàçïðîñòðàíåíè òîãàâà ñà ò. íàð. áëàãîðîäíè 
ïðîöåñè èëè õóäîæåñòâåí ïå÷àò: áðîìîìàñëåí, ãóìèäðóê, õðîìèðàíà ãóìà, 
ïèãìåíò è äðóãè òåõíè÷åñêè ñïîñîáè. Æèâîïèñíîòî âëèÿíèå ïðîäúëæàâà äî 
íà÷àëîòî íà 20-òå ãîäèíè, êîãàòî ïîñòåïåííî ãî èçìåñòâà ðåïîðòàæíàòà 
ôîòîãðàôèÿ. Â íåÿ ôîòîãðàôèÿòà íàìèðà ñâîÿòà çíà÷èìîñò, à â ïîñëåäñòâèå òÿ 
ñòàâà ïðåäïîñòàâêà çà ðàçâèòèåòî é êàòî âèä èçêóñòâî ñ äåéñòâèòåëíè 
õóäîæåñòâåíè ñòîéíîñòè.” [2] 

Ìàêàð â ïîñëåäñòâèå äà íàâëèçà öâåòíàòà ôîòîãðàôñêà òåõíèêà, ìíîãî 
ôîòîãðàôè ïðîäúëæàâàò äà ïðîèçâåæäàò ìîíîõðîìíè èçîáðàæåíèÿ. Íÿêîè 
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ïúëíîöâåòíè öèôðîâè ëåíòè ñå îáðàáîòâàò ñ ïîìîùòà íà ðàçëè÷íè òåõíèêè çà 
ñúçäàâàíå íà ÷åðíî-áåëè èçîáðàæåíèÿ, à íÿêîè ïðîèçâîäèòåëè ïðîèçâåæäàò 
öèôðîâè ôîòîàïàðàòè, ñ êîèòî äà ñå ïðàâÿò èçêëþ÷èòåëíî ìîíîõðîìíè ñíèìêè. 
Ìîíîõðîìíèòå èçîáðàæåíèÿ íå ïðåäàâàò ïðÿêî è ðåàëèñòè÷íî îáåêòà, à ñà ïî-
ñêîðî àáñòðàêöèè íà ðåàëíîñòòà, ïðåäñòàâëÿâàùè öâåòîâå â íþàíñè íà ñèâîòî. 
×åðíî-áåëèÿ ñïåêòúð ïîäñèëâà îñíîâíîòî ïðåäíàçíà÷åíèå íà òîçè âèä 
èçîáðàæåíèå, à èìåííî äîêóìåíòàëíîñòòà. Íå ìîæåì äà íå çàáåëåæèì, ÷å â òîçè 
ñëó÷àé ñå ïîëó÷àâà ïàðàäîêñà äîêóìåíòàëíîñò – àáñòðàêòíîñò. Íà ïðúâ 
ïîãëåä òåçè ïîíÿòèÿ èçãëåæäàò íàïúëíî ïðîòèâîïîëîæíè. Àáñòðàêòíî å 
ïðåäñòàâÿíåòî íà äåéñòâèòåëíîñòòà â ÷åðíî-áÿëî è â ñúùîòî âðåìå óñåùàíåòî çà 
äîêóìåíòàëíàòà ñòîéíîñò íà èçîáðàæåíèåòî å ìíîãî ïî-àêòèâíî ïðåä çðèòåëÿ. 
Ïðåäïîëàãàì, ÷å îáÿñíåíèåòî íà òàêúâ ïàðàäîêñ áè ìîãëî äà ñå êðèå â ïîäõîäà 
íà àâòîðèòå êúì ÷åðíî- áÿëîòî èçðàçÿâàíå, çà êîéòî ñïîìåíàõìå ïî-ãîðå. Ïî 
íà÷èíà, ïî êîéòî ñå ñúçäàâà ìîíîõðîìíà ðèñóíêà ñ èäåÿòà çà ìàêñèìàëåí ñèíòåç 
è ïðîñòîòà íà èäåÿ, ôîðìà, ïðîñòðàíñòâî, ïîñëàíèå ñå ïîäõîæäà è êúì âñÿêî 
åäíî ÷åðíî-áÿëî èçîáðàæåíèå, âêëþ÷èòåëíî è ôîòîãðàôñêîòî. Ìàêàð, ÷å 
÷îâåøêîòî îêî íîðìàëíî âúçïðèåìà ñâåòà ìíîãîöâåòåí â ñâîåòî áîãàòî 
ðàçíîîáðàçèå íà íþàíñè îò öÿëàòà ãàìà öâåòîâå, âñå ïàê ÷åðíî-áÿëîòî 
èçîáðàæåíèå èìà ñâîéñòâîòî äà ñúçäàâà îíàçè àêòóàëíîñò íà çàïå÷àòàíè ôàêòè, 
îáðàçè è ñúáèòèÿ, êîèòî ñå âúçïðèåìàò îò çðèòåëÿ äàëå÷ ïî-äîñòîâåðíî. 
Ðàçáèðàåìî å ìîíîõðîìíàòà ôîòîãðàôèÿ äà èçèñêâà ìíîãî ïî-óáåäèòåëíà ãëåäíà 
òî÷êà íà íàáëþäåíèå è ïðåäñòàâÿíå íà îáðàçà, ñ öåë îáõâàùàíå íà íåãîâàòà 
öÿëîñò è îáîáùåíî ïîñëàíèå. Âúïðåêè, ÷å ôîòîãðàôúò íà ïðàêòèêà ôèêñèðà 
òî÷íî îïðåäåëåí ìèã îò âðåìåòî, âîäåùî â ñëó÷àÿ áè áèëî åäíî óñòàíîâåíî îò 
ñàìèÿ íåãî îáîáùåíèå íà ñúáèòèåòî èëè îáðàçà.  

Â ÷èñòî òåõíè÷åñêè ïëàí, ôîòîãðàôñêàòà ïðàêòèêà èçèñêâà îïðåäåëåíè 
ïîçíàíèÿ çà ðåàëèçèðàíå íà óñïåøíà ìîíîõðîìíà ôîòîãðàôèÿ. Ñòàâà âúïðîñ çà 
íàãëàñÿíå òåõíè÷åñêèòå õàðàêòåðèñòèêè íà ôîòîàïàðàòà, ñúîáðàçåíè ñúñ 
ñâåòëîñåíú÷íèòå äàííè íà  çàñíåìàíèÿ îáåêò. Ïî-ãîðå ñïîìåíàõìå çà 
ìíîãîâàðèàíòíèòå ñòåïåíè â ñèâàòà ñêàëà. Ïðè ôîòîãðàôèÿòà ñúîáðàçÿâàíåòî ñ 
òàçè ñêàëà èìà ðåøàâàùî çíà÷åíèå.    

Àíñåë Àäàìñ äèôåðåíöèðà ñèâîòî íà ãðóïè â çàâèñèìîñò îò ïîëóòîíà èì – 
÷åðíî áåç äåòàéë, ïî-ñâåòëî ÷åðíî áåç äåòàéë, òúìíî ñèâî, ñèâî, ñâåòëî ñèâî, 
áÿëî ñ äåòàéë è áÿëî áåç äåòàéë. Òîâà å „Çîíîâàòà ñèñòåìà“. Åòî êàê èçãëåæäà 
òÿ: 

 

 
                                                                                       Çîíîâàòà ñèñòåìà íà Àíñåë Àäàìñ 
 
Â ãîðíàòà òàáëèöà âèæäàìå 11 çîíè. Â ïúðâèòå äâå è â ïîñëåäíèòå äâå çîíè 

íÿìà çàïàçåí äåòàéë. Çîíà V å ñ ïî-ãîëåìè ðàçìåðè îò îñòàíàëèòå, çàùîòî å 
êëþ÷îâà. Òÿ ïðåäñòàâëÿâà 18% ñèâî è ñâåòëîìåðèòå íà ôîòîàïàðàòèòå ñà 
íàñòðîåíè äà âúçïðèåìàò îòðàçåíàòà ñâåòëèíà îò ïðåäìåò ñ íþàíñ, îòãîâàðÿù íà 
18% ñèâî è åäâà òîãàâà äà èçìåðÿò èíòåíçèòåòà íà òàçè ñâåòëèíà, çà äà 
ïðåäëîæàò íà ôîòîãðàôà êîìáèíàöèÿ îò áëåíäà è ñêîðîñò, êîèòî íàðè÷àìå 
åêñïîíàöèÿ. Àêî íå íàïðàâèì òîâà ïðåäâàðèòåëíî, ÷åðíîòî áè áèëî íå÷åòëèâî, à 
áÿëîòî – ïðåêîìåðíî èçáåëåíî, áåç äåòàéë. Ìîíîõðîìíàòà ôîòîãðàôèÿ èìà 
ñâîèòå ïðåäèçâèêàòåëñòâà, íî åñòåòèêàòà, ïîëçàòà è åôåêòúò îò íåÿ ñà 
íåçàìåíèìè. 

Êàòî îáîáùåíèå ïî òåìàòà áè ìîãëî äà ñå êàæå, ÷å ÷åðíî-áÿëàòà 
èçîáðàçèòåëíà ñèñòåìà å äî ãîëÿìà ñòåïåí àáñòðàêòíà ïîðàäè ñâîÿòà íåèçáåæíà 
óñëîâíîñò. Â òåõíè÷åñêî îòíîøåíèå, âñåêè àâòîð íà ÷åðíî-áÿëî èçîáðàæåíèå 
/íåçàâèñèìî äàëè ãðàôè÷íî èëè ôîòîãðàôñêî/, òðÿáâà äà èìà äîñòàòú÷íî 
ïðàêòè÷åñêè îïèò è òåõíè÷åñêè ïîçíàíèÿ, çà äà ðåàëèçèðà óñïåøíî íàìåðåíèÿòà 
è äà ïîñòèãíå öåëèòå ñè.  

Îòíîñíî õóäîæåñòâåíàòà ñòîéíîñò íà òàêîâà èçîáðàæåíèå èçèñêâàíèÿòà ñà 
íå ïî-ìàëêè. Çà äà ñå ñúçäàäå îíîâà äîñòàòú÷íî âíóøåíèå çà äîñòîâåðíîñò è 
óñåùàíå çà àêòóàëíîñò íà îáðàçà ñà íåîáõîäèìè ïðèñúùèòå íà âñåêè õóäîæíèê, 
ãðàôèê èëè ôîòîãðàô îáåêòèâíà àíàëèòè÷íîñò è ôèëîñîôñêè ñèíòåç çà ñúçäàâàíå 
íà ïðîèçâåäåíèå ñ äåéñòâèòåëíà õóäîæåñòâåíà ñòîéíîñò. 

Âúïðåêè áåçêðàéíèòå óñëîâíîñòè íà ÷åðíî-áÿëîòî /ìîíîõðîìíî/ 
èçîáðàçÿâàíå è ôîðìàëíî àáñòðàêòíèÿ ìó õàðàêòåð, òî îñòàâà åäèí íåçàìåíèì 
ïîäõîä çà ñúçäàâàíå íà õóäîæåñòâåíî-ïëàñòè÷íè ïðîèçâåäåíèÿ, îáñëóæâàùî 
âñè÷êè ñëîåâå íà ñîöèóìà ñúñ ñâîÿòà íåïîâòîðèìà èçðàçíîñò è ïðîñòîòà. 
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ОСОБЕНОСТИ И СТИЛОВИ НАБЛЮДЕНИЯ 
ПРИ СЪВРЕМЕННОТО ЮЖНОАМЕРИКАНСКО 

МОНУМЕНТАЛНО СГРАФИТО 
 

Димо Д. Иванов 
 
 

Резюме 
Статията разглежда няколко монументални сграфита в Южна Америка от 

последните 10 години. Чрез сравнителен анализ се търсят сходните 
художествени характеристики и се прави опит да се открият общи стилови 
белези.   
 

Abstracts 
The paper examines several monumental sgraffito produces in South America in 

the last 10 years. Through a comparative analysis look similar artistic characteristics 
and attempt to find common stylistic traits. 
 
 

През последните години проблемите на монументалното сграфито започват да 
събуждат изследователския интерес. Налице са десетки разработки върху 
ренесансовите и барокови образци. Тези от XX-ти и началото на XXI-ви век обаче 
остават в страни от научния фокус. Пример за това може да се даде с 
латиноамериканските сграфита от последните няколко години. Въпреки това богатата 
продуктивност на южноамериканските монументалисти задължава проучването на 
тяхното творчество. Ето защо настоящата статия цели да маркира отличителните черти 
на художествените решения при монументалните сграфита от близките 10 години от 
тази част на света. По-конкретно, ще се анализират елементи и похвати, използвани 
при изграждането на изображението. Обект на изследването са творбите, представящи 
основните аспекти към разглеждания въпрос. Избраният подход за техния анализ се 
фокусира върху художествено-изразните характеристики. Техническите и историко-
хронологичните особености не се разглеждат, а се обръща внимание главно на 
образната постройка, подчинена на авторовия замисъл. В тази връзка се набляга на 
сходствата между отделните творци. Търси се обединяващия маниер, който да може да 
се определи като стил. Добре е да се уточни, че авторовият анализ се основава преди 
всичко на събран снимков материал от неспециализирани интернет източници. От 
историографския преглед се установи, че тези произведения инцидентно се споменават, 
без върху тях да се прави задълбочен художествен прочит. По време на проучването 
разработки по конкретната тема не са открити.  

Южноамериканското сграфито продължава пътя на мексиканския „мурализъм“ от 
XX-ти век. Разглеждайки общите характеристики, се открояват сродните черти между 
двете явления в американската стенописна традиция и съвременност. Един такъв ясен 
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белег на стилова приемственост е изразителността на пластичния език. Той участва в 
една, на пръв поглед, неспокойна и неуверена композиция, която на втори прочит 
разкрива умело боравене с експресията на форма и цвят. В този смисъл се наподобява 
организиран хаос, владян от творческата свобода на автора. В този ред на разсъждения 
категорично може да се говори за кавалетизация на изобразителното поле. Почти 
липсва каквато и да е зависимост от пластиката на архитектурата. Ангажираността с 
нея произтича единствено от нейната социална функция. Тези особености напомнят 
мексиканския опит от миналия век. Трябва обаче да се отличи следната разлика – в 
своето развитие южноамериканското сграфито като стил заимства много, но и се 
различава със своята все още близка до натурата изразност. Въпреки това, 
разглежданото явление е качествена новост, която с бързи темпове развива богатия 
потенциал от възможности на сграфитото.  

 
От 90-те години на ХХ-ти век, когато започва бумът на тази техника в Южна 

Америка, до днес са налице много своеобразни реализации . Обаче въпросът за синтеза 
на художественото произведение с архитектурата, като че ли не вълнува 
южноамериканските автори. Основание за подобно заключение дават десетките 
примери на явно неглижиране на архитектурната даденост при определяне на 
форматната рамка. Често на сграфитата се определя правоъгълна рамка, създаваща 
„удобно“ автономно пространство върху неизцяло изпълнената стенна повърхност. 
Така, повечето произведения стоят самостоятелно спрямо контурните очертания на 
стената към която принадлежат. Това придава една камерност на повечето творби (фиг. 
1). Въпреки това не липсват и изпълнени изцяло със сграфито стени. Точно този добре 
обмислен вид „вписване” се доближава най-много до класическата представа за синтез 
с архитектурата. Такъв тип решение обаче е по-малко срещано. От друга страна не са 
рядкост примерите, при които за създаването на сграфито се изгражда самостоятелна 
стенна конструкция, без тя да е включена в по-сложна архитектурна цялост. Такива 
стени са изградени единствено и само за да носят сграфита. Понякога те са част от 
пригодена околна среда, обслужваща замисъла на автора. Тук трудно може да се говори 
за архитектура и още по-малко за художествено-архитектурен синтез (фиг. 2).  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
фиг. 1. „1534“, сграфито на площад 
„Правата на човека“, Асунсион, Парагвай, 
2007 г. 
автор: Мигел Атен 
снимка: Мигел Атен 

 
 
 
 
фиг. 2. сграфито на площад „Коренно 
население”, Сан Салвадор, 
Аржентина, 2015 г. 
автор: Хорхе Сото 
снимка: Хорхе Сото 
 

 
Художниците са силно ангажирани с избора на тема и пластичен изказ, 

съобразявайки се с въздействието на произведенията им спрямо възприемащите ги 
зрители. В южноамериканските сграфита прави впечатление силната експресивност, 
която най-вече обслужва социалните послания на творбите. Изпълнени предимно в 
екстериорна среда, те носят силния заряд на дълбоко значими и обществено 
проблематични теми като бедността, неравенството, унищожаването на природата, 
сблъсъкът на култури. Други теми представят радостта от живота, детските игри, 
технологичното развитие, красотата на природата и т.н. Важно е да се спомене и 
религиозната тематика, която се отличава с по-сдържан изказ, без това да ограничава 
броя на интересните авторови решения. Тази социална натовареност обуславя 
фигуративният характер на творбите. Човешките форми задължително присъстват. 
Чисто декоративните или абстрактни творби са изключение. Разказът и обстойната 
повествователност доминират в почти всички сграфита. Най-често изобразявана е 
човешката фигура. Подходът към нея обаче се отличава с богата вариативност в 
представянето както на пропорциите, така и на мащабa. Силата на образа се търси не 
само в добре намерената психологическа характеристика, но още в символиката на 
стойката и жеста. Преобладават резките ракурси, които заедно с цвета, повишават 
експресивността на формата. Размерът определя йерархичната роля, конкретизираща 
значимостта на образа в композицията. Главните персонажи са по-големи, отчетливо 
дефинирани чрез размерите си в сравнение с по-малките второстепенни участници. 
Спазвайки класическите закони за построяване на човешката фигура, американските 
монументалисти прибягват и до изразните средства на деформацията. Изменяйки 
съотношението в някои от частите на тялото, те концентрират вниманието на зрителя, 
подчертавайки или отслабвайки идейната роля на персонажа (фиг. 3).  
 

 
 
 
фиг. 3. „Ka’agüi sy ha nhande tekoha“, сграфито 
в училището на Национален парк „Игуасу“, 
Бразилия, 2007 г. 
автор: Мигел Атен 
снимка: Мигел Атен 
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Разглеждайки южноамериканските сграфита прави впечатление развитието на 
композицията в пространството. Налице е преодоляването плоскостта на стената и от 
тук липсата на каквато и да е обвързаност с архитектурата. Пространствената среда е 
дълбочинна, многослойна, съставена от няколко плана, „споени” от множество 
сюжетни връзки. Те са йерархично разположени, като главните и най-важни фигури 
заемат предния план. Тук мащабът се очертава като любим похват. Често челните 
образи са толкова големи, че рядко се срещат в цял ръст. По този начин авторите 
внушават една „близост” със зрителя, една лесно преодолима дистанция. Остава 
усещането за „вписване“ в картинното пространство, за един близък контакт с най-
предните образи. С помощта на резки ракурси и постепенното намаляване на размерите 
в дълбочина, зрителят преминава в следващите пространствени планове. 
  

 
 
 
фиг. 4. „Почит към Ева Перон“, 
сграфито в град Ла Плата, 
Аржентина, 2012 г. 
автор: Кристиян дел Вито 
снимка: Кристиян дел Вито 
 

 
Наблюдава се съвместяването на няколко зрителни изгледа в изобразителното 

поле. Често предният план е с поглед в страни, а не рядко е и фронтален. Погледът „от 
горе”, преминаващ в някои от произведенията във фронтален изглед, подчертава техния 
експресивен характер и подсилва динамиката в композицията. Застъпването на по-
близко разположените форми и персонажи с по-отдалечените допълва перспективното 
внушение. Тук е мястото да се открои и значението на резките ракурси, силно 
акцентиращи ролята на дълбочината в произведението като изразители на 
експресивното внушение. На базата на това са реализирани голям брой монументални 
сграфита в Аржентина, Парагвай, Чили и Бразилия (фиг. 5). Въпреки че не са 
преобладаващо мнозинство, трябва да се отчетат и тези, които са изградени на един по-
различен принцип. При него се запазва многоплановостта, но връзката между 
плановете и усещането за пространство се внушават чрез размера на формите. В този 
случай има един ясен фронталитет на зрителното възприемане, като без помощта на 
ракурси, а с помощта на мащабните изменения се постига убедителна илюзия за 
перспективна дълбочина (фиг. 6). Тук зрителната точка е само фронтална и тя остава 
такава във всички пространствени планове. За подсилване на този метод на 
конструиране на третото измерение, авторите си служат с композиционната симетрия, с 
ритъма и баланса в изобразителното поле. Този способ, макар и по-рядко срещан, е 
един от отличителните примери за своеобразно решение на пространствения проблем в 
съвремието. 

 
 
 
фиг. 5. „Образование и правосъдие“, Ла 
Плата, Аржентина, 2001 г. 
автори: Аристо Отеро, Хосе Кура и 
Кристина Терзаги 
снимка: Марчело Гардинети 
 
 

 
 

 
 
 
фиг. 6. „Св. Христофор“, Итайпу, 
Парагвай, 2013 г. 
автор: Хорхе Сото 
снимка: Хорхе Сото 
 
 

 
 

Към тези особено характерни решения за перспективно изграждане се добавя и 
значението на цвета в композицията. Цветовете в пресъздаването на пространствените 
изменения имат спомагателна роля. Макар че водеща е линейната перспектива, 
използването на тонове и преходи между различните цветни мазилки създава 
усещането за правдива въздушна перспектива. В някои произведения тя е много 
убедителна и триизмерният ефект е постиган. Южноамериканските автори не използват 
за целта контраста между по-тъмни и по-светли мазилки от един и същи цвят, а играят 
с тъмните и светлите характеристики на богат набор от цветове. Почти няма 
ограничения в хроматичния арсенал. Доминират ярките тонове, контрастните 
съчетания се предпочитат като подходящи за цялостното експресивно звучене. Най-
използвани са белият, златната охра, керемидено червеният и черният цвят. Не липсват 
и произведения в студената гама. Монументалистите демонстрират завидни умения в 
боравенето с изразните възможности на цвета, което личи в някои особено умело 
балансирани цветови композиции. Интересен и живописен ефект се наблюдава при 
границата между слоевете. Тя не е само линеарно рязка, но на места е плавно „размита” 
и създава усещането за преливане и полутон между цветовете. Съществува 
последователност на изграждане от най-тъмния цвят към най-светлия, който е 
повърхностния слой мазилка (фиг.7). Не рядко той е тониран с помощта на варна 
бадана, тебешир и дори разработен в техника фреско.  
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фиг. 7. „Вода“ (детайл), Резистенсия, 
Аржентина, 2010 г. 
автор: Лича Барнал 
снимка: Лича Барнал 
 

Въздушната перспектива се доизгражда и с помощта на орефляването на 
последния пласт мазилка, което се среща при петслойното и шестслойното сграфито. 
Дълбоките резки в най-горния пласт заиграват със светлината. Този способ дава 
възможност за една по-наситена рисунка и богатство на образа (фиг. 8). Към 
орефляването спада и текстът. Вкарвайки го в своите творби, авторите подсилват 
разказа в монументалното произведение. (фиг. 9). 
 

 
 
 
фиг. 8. сграфито (детайл), площад „Полковник 
Бертасо“, Чапеко, Бразилия. 
автор: Ксико Бракх 
снимка: Ксико Бракх 
 
 

 
 
 
 
 
фиг. 9. „Ангелът на Рафаел Алберти“ (детайл), 
Вила дел Тоторал, Аржентина. 
автор: Кристиян дел Вито 
снимка: Кристиян дел Вито 
 

 Важен аспект по проблема за въздушната перспектива е и източникът на 
светлина. В повечето произведения присъства ясна представа от къде идва светлината. 
Разграничаването на светлосенките по един категоричен начин завишава значително 
илюзията за обем. В този смисъл границата между светлина и сянка не е рязка, а 
плавна. Това, заедно с богатата цветност на сграфитата, спомага за един по живописен 
прочит на тази техника, бягайки от класическото ѝ оприличаване на стенна графика с 
елементи на плакатна стилистика.  

Движението при композицията в южноамериканските сграфита е особеност, която 
ги различава от повечето предходни, а дори и настоящи творби изпълнени в същата 
техника. Говорейки за движението трябва да се каже, че то е предимно динамично, с 
преобладаващ диагонален тип композиране. Всичко това е в унисон с експресивния 
изказ на авторите. Статиката, ако изобщо я има, е само за да открои акцента с 
динамичен заряд. Дали чрез резки ракурси, силни мащабни контрасти, 
продължителност на линията, градация на цвета, сюжетни действия или деформация на 
образа, движението винаги е подчертано. 

Контрастът е силен изразен способ при композирането на разглежданите сграфито 
произведения. Авторите показват възможностите му да бъде средство за постигане на 
баланс в композицията. В изследваните обекти се намира правилното съотношение 
между големите и малки форми, топлите и студени цветове, тъмните и светли части на 
изобразителното поле (фиг 10). Така например, чрез съпоставяне на топлите и студени 
цветове, някои автори подчертават различните планове в пространствената структура 
на сграфитото. Със същият способ други автори пък подсилват симетрията и допълват 
идейния контраст в творбите си (фиг. 11).  
 
 

 
 

 
фиг. 10. „Сън, назад към миналото“, 
сграфито във Вила Аргуельо, 
Аржентина, 2016 г. 
автор: Кристиян дел Вито 
снимка: Кристиян дел Вито 
 

 
 

 
 
 
 
фиг. 11. сграфито, 2012 г. 
автор: Хорхе Сото 
снимка :Хорхе Сото 
 

 
Повторението и метричният ритъм не са характерни качества за разглежданите 

произведения. Тази липса усилва усещането за изразителност и напрегнатост на 
фòрмата. В съвременните творби, изпълнени в тази техника, се набляга на 
индивидуализацията на образа. Стремеж да се репродуцират фигури не се наблюдава. 
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Комбинирането на сграфито с други техники е решение, което отдавна се 
използва. В съвременните сграфита този способ е все по-разпространен и днес могат да 
се посочат десетки примери за това. Говорейки за съвремие и по-специално за 
последните 10 години, ясно се определят три „допълващи” техники: мозайка, секо и по-
рядко, фреско. Използването на мозайката в сграфито произведения е като че ли най-
разпространеното „гарниране“ в художествена практика на южноамериканските 
монументалисти. В повечето произведения мястото на мозаечния елемент в творбите на 
аржентинските, бразилските и парагвайските автори е подчертано второстепенно. 
Мозайката разнообразява, допълва, но не се конкурира с водещата роля на сграфитото. 
Тя не участва в акцентите на творбата. Нейното място е в задните планове и в 
декоративния фонов орнамент. Парчетата мозайка участват в допълващи, а не в 
основни елементи, което прави избора на цветността им сходен или подобен на 
мазилките (фиг. 12). Понякога сегментите мозайка контрастират със сграфито 
мазилките, за да се предаде повече колорит в стенописта. В съвременната практика 
съществува и друг способ, при който в целенасочено бедното на цветност сграфито се 
поставя многоцветен мозаечен акцент. Примерите за това обаче са малко и при тях е 
трудно да се каже коя е основната и коя - допълващата техника. Обобщавайки, се стига 
до извода, че мозайката най-вече спомага за обогатяване на линията и по-рядко за 
колорита на сграфитата. 

По отношение на техниката фреско, в помощ на монументалното сграфито, има 
малко примери. Те се ограничават до произведения, при които е разработен 
повърхностният пласт мазилка, който докато е още мокър позволява обработка в 
техника фреско (фиг. 13). Забележимо е, че фреското се употребява, за да компенсира 
някои труднопреодолими недостатъци при сграфитото. Това, най-вече, е 
невъзможността на последното да предава богат на тонове преход между цветните 
пластове мазилка. Резките граници между образа и окръжаващия го едноцветен фон се 
смекчават от пъстри петна преливащи едно в друго, изпълнени в техника фреско. Друго 
предназначение на фреско техниката се намира в светлосенъчните оттенъци в 
произведенията, най-вече на някои парагвайски и чилийски монументалисти. За целта 
се употребяват основно светли тонове, чрез които се предава обемна пластичност на 
съответния цвят мазилка. Тези малки „островчета” са съпоставими с иконографските 
„бликове”. В изследваните до момента творби не се откриват примери за използването 
на фреското с цел подчертаване на линията, а по-скоро за допълване на колорита и 
пространствената илюзия. 

Някои аржентински автори използват секо за дообогатяване на своите сграфита. 
Най-често това се прави за по-детайлно представяне на образи в предния план на 
творбата. Така се фокусира вниманието в идейните центрове на композицията и се 
създава контраст между силно разработените със секо места и по-обобщените 
елементи, изпълнени в сграфито. Въпреки посочените случаи, секо като техника се 
среща рядко в съчетание със сграфито и примерите, които могат да се дадат, са твърде 
малко.  

 
 

 
фиг. 12. сграфито 
(детайл), Сан Мигел де 
Тукуман, Аржентина,  
2013 г. 
автори: група „TAPIS” 
снимка: 
 
 

 
 
 

 
фиг. 13. част от „Голямата стенопис“,  
Куриентес, Аржентина,  
реставрирано с изменения 2008 г., оригинал от 1992 
г. 
автор: Хосе Кура 
снимка: Хосе Кура 
 
 

 
В заключение може да се направи изводът, че в по-голямата си част 

южноамериканските сграфита от близките 10 години притежават белези на 
стилово сходство. Разгледаните примери доказват наличието на пластично 
единство и потвърждават направения извод. В тази статия се посочиха и по-
отчетливите черти в общия художествен характер на произведенията.  
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ИСТОРИЧЕСКО ЗАРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ  НА НАТЮРМОРТА В 
ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО 

 
Петя Г. Узунова 

Научен ръководител: доц. д-р З. Янакиева 
Резюме 

   Тази публикация съдържа материал за натюрморта, исторически факти за неговия 
произход, неговото развитие през вековете и най- видните представители на този жанр 
в изобразителното изкуство. 

Abstract    

This publication contains material for still life, historical facts about the origin, it’s 
revolution through the ages and the most prominent representatives of this genre in art. 

 
    Натюрмортът (от фр. Nature morte, „мъртва природа“, от англ. Still life 

„застинал живот“) е жанр в изобразителното изкуство, в който се изобразяват 
неодушевени предмети, основно цветя, плодове, зеленчуци, домашни съдове, книги, 
музикални инструменти, статуетки, убит дивеч и др. Той е обект на претворяване в 
живописта, графиката и в приложно-декоративните изкуства. В скулптурата се среща 
по изключение, само в релефните форми. 

    Проследяването на историческото развитие на натюрморта през отделните 
епохи показва, че в началото той не се е възприемал като самостоятелен жанр в 
изобразителното изкуство, а като част от други жанрове: фигурална композиция, 
пейзаж, портрет. 

     „Първите наченки на натюрморт срещаме в стенописите и релефите на 
гробници, където изобразените плодове и предмети са част от ритуали и сцени 
свързани с живота на починалия например ïîãðåáàëíî óãîùåíèå ñ øåñòâèå“ [8, стр. 
26].   Изображения от този тип са характерни най-вече за изкуството на Египет и 
етруските, където на почит е култът към задгробния живот. 

    Отличителна черта на римската стенописна украса е присъствието на 
натюрморта в архитектурните композиции на третия живописен стил - канделабърен 
(началото на I век). „Този стил включва изящни декорации от свещници, гирлянди, 
цветя, миниатюрни сценки (например любовни сцени) и натюрморти“ [пак там, стр. 
102- 103]. В средата на I век в стенната живопис се развива четвъртия стенописен стил, 
който обединява другите три преди него. Фрески и мозайки с изображения на 
натюрморт от този период  са намерени в  Херкулан от около 50 г. от н. е. и фрески в 
Помпей от 1 в. от н. е., които биха могли да се нарекат натюрморт. Сред тях са 
известната „Ñòúêëåíà êóïà ñ ÿáúëêè“, „Êëîí÷å ïðàñêîâè“ и други. Предметите, 
символизиращи сезоните на живота и изобилието, характерни за римските тържества, 
са изобразени във въображаеми ниши и долапи. Те са реалистично нарисувани, защото 
през Aнтичността господства идеята за мимезиса - съвършенство и имитация на 
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природата, физическия свят, разбирани като модел за красота, истина и добро. Най-
висшият критерий за художествено достойнство на една творба през античния период е 
приликата с действителността, която тя възпроизвежда и на която подражава. По това 
време  натюрмортът  присъства в изображенията, но не се среща като самостоятелен 
жанр. 

     През Средновековието изкуството е подчинено на господстващата по това 
време католическа църква и феодализъм. През 1400-та година в цяла Западна Европа 
разпространение намира интернационалният стил. Характерна негова черта при 
рисуването на олтарни пана е т. нар. „реализъм на подробностите“. Въпреки, че 
детайлите от религиозната творба са много конкретно изобразени, те не въплъщават 
идеята за мимезиса, а са натоварени със скрит символизъм, чрез който изкуството може 
да изрази религиозните догми и алегории на католическата църква. Този „скрит 
символизъм“ се развива в Северната живопис от XV век. 
           По същото време в Италия се утвърждават идеите на хуманизма. Обществено- 
икономическото развитие в Северна Европа през XIV и XV век е различно от това в 
Италия. Сред народите населяващи Нидерландия, Франция, Германия и Англия, 
ренесансовата култура се разпространява по-бавно, поради факта, че те не успяват да се 
освободят окончателно от феодалната зависимост и да установят буржоазно- 
аристократични режими. През епохата на Ренесанса  в изкуството на Северна Европа се 
запазват и наслагват готическите елементи. Стенната живопис не се развива, поради 
това, че през периода продължава господството на готическата архитектура. 
„Единственото място за живопис, което предлага готическият храм е плоскостта на 
олтарната преграда“ [3, стр. 179-182]. Така нидерландската ренесансова живопис 
започва с рисуването на образи и сцени върху олтара. Изображенията на предметите не 
са обособени като самостоятелна композиция, а представляват част от олтарните и 
битовите композиции. Най-забележителните примери от този период са: „Олтарът от 
Мерод“, „ Олтарът от Гент“, „Портрет на Арнолфини“ и други. В тях, чрез скрития 
символизъм на предметите, е изразено отношението към ценностите като благочестие, 
порядъчност, добросъвестност, уважение към бита и простичките дейности, което е 
характерно за страните от Северна Европа. Качества, които утвърждават бюргерската 
класа. Въпреки всичко, ренесансовият дух не остава чужд за тези народи. 
           Процесът на обособяване на натюрморта като самостоятелна композиция, но все 
още натоварен със символично значение, е постепенен. Той започва около 1500 г. в 
Холандия и не е завършен сто години по-късно. 
           До втората половина на XVI век изобразените предмети, плодове и дивеч в 
картините представяли живота на най-обикновения човек. По-късно през XVII век 
стилистиката на тези картини се променя и те носят определението „луксозни 
натюрморти“. Характерни за тях са отрупаните маси с изящни предмети, съдове и 
храна. Натюрмортът вече е обособен като жанр и обслужва двете доктрини -  
католицизъм и протестантство. 
           През епохата на Барока на власт е католическата църква, както и абсолютната 
държава Франция.  Изкуството е подчинено на тях и трябва да възхвалява техния 
разкош и пищност. „Луксозните натюрморти“ са дело на католическа Фландрия, която 
чрез тях изразява разточителното си отношение към живота. В този смисъл 
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натюрмортът е освободен от проповед и догма, което не се отнася за калвинистка 
Холандия. Там стилистиката на изобразяваните  предмети си остава натоварена със 
скритото значение на темата „Ванитас“ (суетата на всички земни неща). 
           „Натюрмортите са предназначени преди всичко да доставят удоволствие на 
сетивата, но дори и те могат да бъдат оцветени в меланхолично излъчване“ [6, стр. 24]. 
Разработени до съвършенство, те директно или индиректно проповядват типичните 
холандски добродетели на пестеливостта, умереността и упорития труд. 
Предупреждават за преходността на живота и преминаването на всички земни 
удоволствия. 
           Микеланджело да Караваджо (1569-1609) е художник, представител на Барока в 
Италия. В ранните си години Караваджо работи като наемник при художника Джузепе 
Чезари, в чието ателие той рисува много цветя и плодове. “Караваджо внася нещо ново 
в живописта и начертава пътя, по който тръгват художниците от XVIII век в Испания, 
Фландрия, Франция и Холандия - пътят на един нов реализъм, откъснат напълно от 
школата на италианските майстори на Зрелия Ренесанс“. [7, стр.121] 
           Стремежът на Караваджо към вярно предадената форма го подтиква към 
подробно наблюдение и изучаване на формата, текстурата и светлината. В своя 
„Íàòþðìîðò ñ ïëîäîâå“ (1601-1605) художникът внася известен драматизъм - върху 
тъмен фон е изобразена плетена кошница, препълнена с плодове и зеленчуци, 
поставени върху каменна маса, осветени от мека светлина, спускаща се от горния ляв 
ъгъл на картината, като че ли през дупка в тавана, което внася тайнствена атмосфера. 
Тази картина е посочена от учените като „шедьовър на натюрморта“. 

     Характерно за холандското изкуство през XVII век е, че то става изкуство на 
буржоазията. През този период  не се създават големи религиозни картини, тъй като 
калвинизмът отрича религиозните изображения в църквите. Битовата, пейзажната 
живопис и натюрморта достигат своя голям разцвет. “Холандската живопис през XVII 
век със своя реализъм заема първо място в изкуството на Западна Европа“. [7, стр. 132]  
Интерес за художниците представляват красотата на природата, уюта на дома, 
семейството и обичаите. По това време се основават много школи в отделните градове. 
„Създава се живописта на така наречените „малки холандци“...“. [7, стр. 136 ] „И 
холандските художници стават наистина добри майстори на картини със сюжет от 
обикновения живот на средната холандска буржоазия, както и в натюрморта“. [пак там] 

За Холандия по това време е характерна търговията с картини. Живописта се 
развива, за да задоволи нуждата от картини, които да украсяват холандските домове. 
Художниците се специализират в отделни жанрове като художници на: морски 
пейзажи, архитектурни пейзажи, групови или индивидуални портрети, битови сцени и 
натюрморти, а произведенията им са ясно жанрово разграничени. 

Натюрмортите от този период са изпълнени с високо художествено майсторство. 
Всеки детайл е подчертан и разработен, като в същото време личи умението на 
художниците да свързват детайла в цялото, за да не се разкъса общото впечатление. 
Колоритът на „малките холандци“ е богат, но не пъстър. Изграден е от дълбоки, 
понякога приглушени тонове. 

Холандските натюрморти с цветя оказват голямо влияние през следващите двеста 
години върху художниците, които се занимават с този жанр. Майсторите на натюр- 
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морта от този период са Вилем Клас Хеда, Питер Клас, Ян де Хеем, Рахел Руиш и др. 
Примери за натюрморти от този период са: „Ìàñà ñúñ çàêóñêà“ îò 1631, „Íàòþðìîðò 
ñúñ ñðåáúðíà êàíà è ïàé“ (1645), „Íàòþðìîðò ñ ðàê“ (1648) íà Âèëåì Êëàñ Õåäà, 
„Âàíèòàñ“(1630),  „Íàòþðìîðò ñ ïëîäîâå“ (1644) на Питер Клас и др. 

     През XVIII век натюрмортът напълно се освобождава и от религиозната 
тематика. Това е следствие от политически и икономически причини, край на един 
дълъг преход от феодализъм към капитализъм. По това време за изкуството са 
характерни две главни стилови направления - рококо и класицизъм. 

      През периода 1720- 1750 г. във френското изкуство се развива стилът рококо. 
Този стил задоволява вкуса на дворцовите среди и затова сцените, които са нарисувани 
изобразяват техния фриволен и повърхностен живот. Отличава се с грациозност, лекота 
и интимно-кокетен характер. Докато барокът въплъщава монументалната 
тържественост, рококо предпочита изяществото и лекотата. Тъмните, пищни цветове, 
тежката позлата на бароковия декор се сменят със светли тонове - розово, синьо, зелено 
и бяло. За живописта на рококо са характерни митологичните, пасторални и еротични 
сюжети, изображенията на увеселения, балове и забави. Сред най- изявените 
представители на стила във Франция са Франсоа Буше, Жан-Антоан Вато, Оноре 
Фрагонар и Никола Ланкре. Майстор на рококото в Италия е Помпео Бочони. 
                 Най-изящният френски художник от стила рококо, който работи в областта 
на натюрморта е Шарден. Изкуството на Шарден се отличава от това на колегите му 
представители на този стил, както по сюжет, така и по техника на изпълнение. 
Творчеството му е много по-близко до холандските художници от  XVII век, отколкото 
до съвремениците му Буше и Фрагонар. В жанровите сцени на художника са 
представени хора от третото съсловие, а не аристократи. Портретите му се отличават с 
реализъм, а създадените към края на живота му и с психологическа характеристика. 
Колоритът в платната му е сдържан а светлосянката майсторски овладяна. Голямата 
слава на Шарден днес се дължи най-вече на натюрмортите, които той рисува в ранното 
си и късно творчество. Обикновено съставени от малко на брой и най-обикновени 
предмети, те впечатляват с реализма, светлосенъчното си и фактурно изграждане и 
усещането, което създават у зрителя, че са нещо повече от сбор вещи от бита. “Геният 
на Шарден разкрива една скрита поезия дори в най-скромните предмети и ги дарява с 
вечна възвишеност. Натюрмортите му обикновено изобразяват същата скромна 
обстановка и избягват привлекателността на предмета, която притежават холандските 
им предшественици“. [6, стр. 52] Далеч от разкоша на холандските натюрморти, 
Шарденовите кухненски натюрморти показвали добродетелите на трудолюбието, 
пестеливостта, честността и предаността към семейството. Художникът рисува тези 
толкова обичайни за кухнята предмети с такова уважение, като ги превръща в символи 
на живота на обикновените хора. “Но колко важни изглеждат те, всеки поставен твърдо 
по отношение на останалите, всеки толкова ценен за вниманието на художника...“. [6, 
стр. 52 ] По- известни негови натюрморти са: „Ñðåáúðíèÿò áîêàë“, „Ìåäíî êàçàí÷å çà 
âîäà“, „Íàòþðìîðò ñ ïóÿê“, „Íàòþðìîðò ñúñ ñòúêëåíà áóòèëêà è ïëîäîâå“. 
          През 80-те години на XIX век се появява едно течение в изобразителното 
изкуство, наречено от изкуствоведите и критиците по това време импресионизъм (от 
импресия - впечатление). Живописта разработва нови теми от всекидневието и 
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околната среда на човека - съвременния живот в Париж, пейзажи, облени от слънчева 
светлина, сцени от театъра и балета, натюрморти и извънградски пейзажи. Така 
наречените художници импресионисти се интересували от чистите, наситени цветове и 
постигането на широк диапазон от нюанси. Тези художници се обръщат срещу 
академизма и салонното изкуство. Третират формите и пространството само 
посредством играта на топли и студени цветове, а не с традиционната светлосянка при 
изграждането на обемите. Сюжетът изчезва, за да отстъпи място на мотива. За първи 
път това „как“ нещо е нарисувано добива по-голямо значение от това „какво“ е 
нарисувано. 
          „Тъй като впечатленията се сменят бързо,  те рисуват бързо и много от нещата 
само са загатнати. Детайлите се принасят в жертва на яркото общо впечатление. 
Бързото скрепяване на оптическото възприятие е на по-висока почит, отколкото 
грижливо изписаната и завършена картина, тъй като скицата е по-свежа и 
същевременно по- индивидуална“. [ 1, стр. 143] 
           Освен че се променя колоритът на живописните произведения, художниците 
променят и начина на полагане на боите върху платното. Те рисуват с мазки и 
напластяват боята, за да могат да предадат движението на въздуха и светлината. 
          „Светлината, въздухът и атмосферните условия придобиват особено значение за 
художника. Преобладаващите светли, ярки цветове се появяват в най-нежни нюанси, 
изоставят се строго ограничените цветни плоскости и линиите, дори сенките се 
възприемат като цветни отражения (рефлекси)“. [пак там] 
            Забележителни представители на френската импресионистична живопис са: 
Мане, Дега, Моне, Реноар, Писаро и Сисле. 
            През импресионизма натюрмортът става повод за художниците да 
експериментират с цвета и това води до дематериализация на композицията. Тук 
стигаме до противоречие със същността на натюрморта, който в основата си е 
композиция от предмети. 
           Импресионистите отхвърлят рисунката, била тя контур или вътрешна 
защриховка. Плановете и перспективата също не присъстват в импресионистичната 
картина. “Окото възприема само един миг, в който всички тези елементи не могат да се 
видят“. [9, стр.87] 
            Въпреки явното им предпочитание към рисуването на  пейзажи, импресионис- 
тите създали и много натюрморти. „Импресионистичният стил бил особено полезен на 
Мане  при живописването на цветя - той рисувал много цветя през последните години 
на живота си...“. [2, стр. 28]  Известна негова картина от този период å „Áîæóðè âúâ 
âàçà“ îò 1883 ã. Äðóãè ïî- èçâåñòíè òâîðáè îò òîçè ïåðèîä ñà: „Íàòþðìîðò ñ 
áóòèëêè“ è „Ïðîëåòíè öâåòÿ“ íà Êëîä Ìîíå, „Íàòþðìîðò ñ ÿáúëêè è ãðîçäå“îò 
1876 ã. íà Àëôðåä Ñèñëå, êàêòî è „Íàòþðìîðò ñ ÿáúëêè è êðóøè â êðúãëà êîøíèöà“ 
íà Êàìèé Ïèñàðî. 

     Не може да не се спомене за приноса на постимпресионистите и най-вече на 
Пол Сезан за спасяването на натюрморта от дематериализацията. Неговите композиции 
се характеризират със солидно изграждане на формата, по-голяма интензивност на 
цветовете и полагане на боите на големи петна („модулация“ на цветовете). Работи в 
областта на пейзажа, натюрморта, фигуралната композиция и портрета. В 
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натюрмортите си, Сезан отдава особено почитание към ябълките, защото чрез тяхната 
форма може да изследва извивките на сферата. Един много популярен негов натюрморт 
å „Íàòþðìîðò ñ ÿáúëêè â êóïà“. Декоративният фон е съставен от триизмерни 
форми, а щрихите се явяват под формата на ритмичен мотив, който помага за 
организирането на платното. В композициите художникът увеличава броя на гледните 
точки и на перспективното изобразяване, за да покаже разнородните елементи, от които 
е съставена картината. Всеки предмет има своя собствена перспектива. 

    Сезан вярва, че всички форми в природата са базирани на основните 
стереометрични фигури - конуса, сферата и цилиндъра. Формите са съзнателно 
опростени и очертани с тъмни контури.  Този скрит ред е истинският сюжет в неговите 
картини. Други негови натюрморти са: „×åðíèÿò ÷àñîâíèê“ (1870), „Íàòþðìîðò ñ 
ìåòàëíà êàíà“ (1879), „Íàòþðìîðò ñ áóòèëêè“ (1890-1894), „Íàòþðìîðò ñ 
Êóïèäîí“ (1895) и много други. 

    Пол Гоген (1848-1903) също е художник постимпресионист, който работи в 
областта на натюрморта. В по-ранните му творби, като „Натюрморт с конска глава“ от 
1883 г. се чувства влияние от импресионистите и известно дематериализиране на 
формата. Заминавайки за Бретан, художникът търси нови начини да изрази своите 
художествени идеи „констатираме, че той вече преодолява импресионистичното 
вибриращо петно, че дребните накъсани мазки започват да се групират в материални и 
компактни маси“. [9, стр. 141] В по- късните му творби се проявява влиянието на 
символичната живопис и литература, както и на индийското изкуство, от което той 
черпил впечатление и вдъхновение - „Натюрморт с японски щампи“ (1889 г.). 
Търсенията си в областта на поантилизма, Гоген прилага в „Натюрморт“ от 1889 г., а 
своите инспирации от Сезан в „Натюрморт с портокали“ (1890 г.). 

    По-късно в творчеството на художника се забелязва влияние от Ван Гог- дълбок 
символизъм с елемент на примитивизъм, условно и символично цветово  решение и 
експресивна деформация. Третия период от творчеството си, художникът посветил на 
красотата на южните страни и техните обитатели.  

Другият художник постимпресионист, който работи в областта на натюрморта и 
има голям принос за развитието му като жанр в изобразителното изкуство е Ван Гог. В 
първите си натюрморти, например „Íàòþðìîðò ñ êàôåíèê è ÷àøêè“ от 1888 г. 
виждаме известни влияния от страна на Сезан. Разработва формите плътни и стегнати, 
свежда ги до основни геометрични тела. Въз основа на същия този принцип е изградена 
и картината „Слънчогледи“ от 1888 г. „Тази по-стабилна форма ще се запази в 
натюрмортите и от 1890 г. („Áåëè ðîçè“, „Èðèñè“), макар че в тях се проявява 
специфичният накъсан „ръкопис“ от това време“. [9, стр. 153] 
           Неговото основно изразно средство е интензивния колорит. Новото, което дава 
на натюрморта, е силата да изразява емоциите на художника. Той постига това с 
помощта на своята динамична и накъсана живописна мазка, с която изгражда формите 
и пространството в своите натюрморти. „В напълно спокойна сцена той внася пределен 
динамизъм, който е отражение на вътрешното му състояние“. [9, стр.157] 
           Други негови натюрморти са: „Íàòþðìîðò ñ Áèáëèÿ“ (1885), „Íàòþðìîðò ñ 
ïòè÷è ãíåçäà“ (1885), „Íàòþðìîðò ñ ãèïñîâà ñòàòóåòêà“ (1887), „Âàçà ñ 
ìàðãàðèòêè“ (1887) и други. 
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           През XX век в стилистиката на натюрморта влияние оказват художествените 
течения фовизъм, абстракционизъм и сюрреализъм. 
           През първото десетилетие  на XX в. във Френската живопис възниква ново 
течение в изобразителното изкуство т. нар. фовизъм („les fauves“- „дивите“). Характер- 
но за това течение са силно експресивния колорит, подчертаването на плоскостността и 
на контура, липсата на перспектива, светлосянка и пространствена дълбочина. Най-
важни представители на това направление са: Анри Матис, Морис дъо Вламенк, Андре 
Дерен, Албер Марке и др. Фовистите възприемат до голяма степен и мотивите, 
предпочитани от френските импресионисти - улични пейзажи, крайбрежни сцени, голи 
тела, портрети и натюрморти. “Най- важното изразно средство за тях са ярките, 
контрастни цветове, които се полагат плоскостно-декоративно и трябва съзнателно да 
изразяват жизнеутвърждаващите субективни усещания на художника“. [1, стр.159- 160] 
           Анри Матис, водачът на фовистите и художникът, който формулира принципите 
на това течение, представя един чисто декоративен подход към изобразяването на 
своите натюрморти. Отказвайки се от перспективата и светлосянката, разчитайки на 
цветовите контрасти, формата и линията, той създава своите натюрморти, които на 
практика представляват цели интериори, изрисувани със звучни цветове с орнаменти и 
изящни контури. По-известни натюрморти на художника са: „Ïëîäîâå è 
êàôåâàðêà“(1898), „Âàçà ñúñ ñëúí÷îãëåäè“(1898), „Ñúäîâå è ïëîäîâå“ (1901), 
„Íàòþðìîðò ñ òàíö“ (1909), „Íàòþðìîðò ñúñ çäðàâåö“ и др. 

           В картината на Ìàòèñ  „Íàòþðìîðò ñ òàíö“ виждаме още по-ясно 
стремежът на художника към декоративност. На фона на своята картина „Òàíöúò“, 
художникът е поставил разпръснати предмети и плодове, разположени върху богато 
декорирана покривка. И сякаш тези предмети не представляват голям интерес за 
художника. На моменти дори фонът изскача напред със своята интензивност на 
цветовете, динамична композиция и плътни черни контури. 

Характерна черта на абстракционизма е анализирането и опростяването на 
реалността в геометрични форми. Буквално преведено абстракционизъм означава „да 
се отдръпнеш, да разделиш“. 

Кубизмът е течение във френската живопис и скулптура, което се развива през 
1907 година. През този период натюрмортът става главен обект за изобразяване. 
Основната цел на художниците кубисти е да изучат конструктивната същност на 
вещите. „Кубизмът възниква като реакция срещу импресионизма, противопоставяйки 
на тенденцията към разлагане на формата крайно строги кубични форми“.  [1, стр. 172] 

През т. нар. Аналитичен кубизъм (от лат. kubus - куб, зар) художниците 
анализират формата на предметите, разлагат фигури и натюрморти в раздробени, 
ъгловати образи и ги пресъздават като комбинации от множество геометрични 
фрагменти, видени от различни гледни точки едновременно. В основата на техните 
идеи е твърдението на Пол Сезан, че всеки обект от природата може да бъде сведен до 
основни геометрични форми - куб, цилиндър или конус. Пространството и 
перспективата отсъстват напълно в кубистичната творба. Преобладават сивата и 
кафявата тоналност. Пример за това е Пикасовият „Íàòþðìîðò ñ öèãóëêà è ãðîçäå“ 
от 1912 г., в който цялото изобразително поле е разделено на фасети, цигулката е 
раздробена почти до съставните и части, които от своя страна са изобразени 
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едновременно в профил и анфас. Гроздето, изобразено в горния ляв ъгъл на картината 
се слива с фона. И въпреки целият този хаос, и на пръв поглед безредие, зрителят не е 
объркан. “Това е защото художникът я е построил от повече или по-малко еднородни 
части...“. [4, стр. 496] Този начин на изобразяване наложил на художниците кубисти да 
използват познати мотиви като фруктиери, цигулки, бутилки, както и човешки фигури, 
чиито елементи зрителят да може да събере в единен, цял образ. По-известни 
натюрморти на Жорж Брак от този период са: „×èíèÿ è ôðóêòèåðà“ (1908), 
„Ïèåäåñòàëíà ìàñà“ (1911), “Íàòþðìîðò âúðõó ìàñà“ (1913-14). 

Постепенно вместо да изучават предметите кубистите започват да измислят нови 
предмети с помощта на въображението. За тази цел използват различни техники, 
колажи и дори малки предмети включени в творбите. 

Двамата  художници, които полагат основите на втората фаза на  кубизма са 
Пабло Пикасо и Жорж Брак. Наричан обикновено синтетичен кубизъм поради това, че 
възвръща отново формите, той също е известен  като колажен кубизъм (от френската 
дума  coller =  лепя). В своите натюрморти художниците използват материали като: 
вестници, канап, различни хартии и др. Те искат да изследват своята нова идея за 
картина, която да е като поднос, върху който да „сервират“ натюрморта, и намират, че 
най-добрият начин за това е да поставят реални неща върху платното. Примери за 
колажи от периода на синтетичния кубизъм са: „Купа с плодове и стъклена чаша“ 
(1912) на Жорж Брак, „Натюрморт с плодове и цигулка“ (1912), „Натюрморт с 
тръстиков стол“. 

   При сюрреализма (от френски - „свръхреализъм“) композицията на натюрморта 
е плод изцяло на въображението на художника. Сюрреалисти като Салвадор Дали и 
Рене Магрит поставят съвсем обикновени предмети от ежедневието на човека, 
нарисувани с фотографска точност, в нереални ситуации. „…изобразяваните предмети 
съзнателно се обособяват, откъсват се от привичната им среда и се „отчуждават“ чрез 
поставянето им в чужда обстановка“. [1, стр.176] При Дали наблюдаваме 
свободнодвижещи се предмети във въздуха, а при Магрит виждаме огромните размери 
на иначе малки по размер вещи, които заемат пространството на цяла стая.  

В българското изкуство, първите опити за натюрморт са изображенията на букети 
във ваза, които украсяват алафрангите на възрожденските къщи. 

Натюрмортът като жанр в изобразителното изкуство в България, се среща едва 
след освобождението. Един от първите натюрморти å „Öâåòÿ, ïëîäîâå, øèøåòà“ от К. 
Величков.  

През 1896 г. се създава първото рисувателно училище в България (днешната 
Художествена академия в София), в което се възприемат образователните процеси на 
академизма. Това е моментът на приемане на развилите се в Европа изобразителни 
жанрове и в българското изкуство - битова живопис, портрет, пейзаж, батална и 
историческа живопис, натюрморт. 

Натюрмортът заема по-значимо място в живописта на П. Клисуров, Н. Аврамов, 
Ел. Консулова-Вазова (главно цветя във вази). След  30 –те години на XX век 
художници, които работят в областта на натюрморта са: Б. Обрешков, Сирак Скитник,  
Дечко Узунов, Петър Урумов, Вера Недкова и др. Ето и някои творби от жанра 
натюрморт в българското изкуство: „Натюрморт с кана и плодове“ м. б. (1937) на Бинка 
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Златарева, „Жълти рози“ м.б. (1906) на Анна Йосифова, „Ваза с цветя“ м.б. (1935) на 
Сирак Скитник, „Рози“ (1935) на Борис Елисеев, „Бели форми“ (1997) на Николай 
Караджов и др.  
   С проследяването на натюрморта от неговото най- ранно развитие, като част от 
стенописи и релефи в гробниците, до обособяването му като самостоятелен жанр в 
изобразителното изкуство може да се видят различните направления и трансформации, 
през които преминава. Всяка епоха със своите вярвания, стремежи и уникални творци, 
пречупва през своята призма идеята за този жанр и допринася за неговото обогатяване 
и разпространение. 
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СЪЩНОСТ НА ПЕЙЗАЖА, ВИДОВЕ И СХОДНИ ПОНЯТИЯ 
Теодора Христова Цанкова  

Докторант към Катедра „Педагогика на изобразителните изкуства” 

на АМТИИ, гр. Пловдив 

     Резюме 
     Статията разглежда проблема за същността на пейзажа като понятие и жанр в 
изобразителното изкуство и неговите разновидности, с оглед на естетическите обекти. 
Разгледани са сходни по смисъл и значение термини, като ландшафт, изглед, природна 
картина, употребявани като синоними в други научни области, както и понятия, с които 
се обозначава част от пространството в пейзажа, или форма на учебна работа при 
неговото изобразяване.  

Abstract 
The article examines the issue about the essence of landscape as a concept and genre in 

arts and its varieties, with a view to aesthetic objects. Examined are similar in meaning and 
importance terms, such as scenery, view, images of nature, used as synonyms in other 
scientific fields, as well as concepts, which are used to indicate part of space in the landscape, 
or a form of teaching work in its portrayal. 
           Понятието пейзаж е тълкувано от много художници, изкуствоведи и 
специалисти, формулирано е в много статии и учебни пособия. В българския тълковен 
речник на Стоян Буров, от 1995 г., е отбелязано, че понятието „пейзаж” се разбира във 
възможни три значения: „1.Изглед на местност.; 2. Жанр на изобразителното изкуство – 
картина, снимка на природата.; 3. Природна картина в литературна творба. Пейзажист – 
художник или поет, който пресъздава природни картини.”[11] Понятието „жанр” е 
пояснено като род  произведение на изкуството, отличаващо се със свои сюжетни и 
стилови особености. [11] 
          Независимо от многовековната употреба на понятието „пейзаж”, неговата 
трактовка е неясна. В историята на изкуството употребата му преминава определена 
еволюция и днес съществуват редица дефиниции. В руски речник на термините в 
изобразителното изкуство терминът „пейзаж” (френската дума „paysage”) се обяснява 
като „…жанр в изобразителното изкуство, посветен на възпроизвеждането на 
естествената или изменената от човека природа. Отделното художествено 
произведение, съответстващо на жанра също се нарича пейзаж.”[5] В руския 
енциклопедичния речник на младия художник  от 2013 година пейзажният жанр се 
описва от френската дума „пейзаж” и означава природа, а в изобразителното изкуство 
така наричат жанр, посветен на възпроизвеждането на естествената или преобразената 
от човека природа. Пейзаж наричат също отделните художествени произведения 
изобразяващи природата.[3] 
          „Пейзажът (фр.paysage) – вида, изображението на някаква местност; в живописта 
и графиката е жанр /и отделно произведение/, в което основен предмет на изобразяване 
е природата. Често се изобразяват изгледи от градове или архитектурни комплекси 
/архитектурен пейзаж/, морски гледки /марина/”, - така е описано понятието „пейзаж” в 
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съветската енциклопедия. [8] Речникът на чуждите думи дава следното определение на 
понятието: „Пейзаж /фр. paysage, pays – местност, страна / - 1) реален вид на някаква 
местност; 2) в изкуството – изображение на природата, например картина, рисунка в 
живописта.”[7] 

Руският художник и педагог А.С.Щипанов, в учебник за студенти - педагози по 
изобразително изкуство, пояснява понятието от позицията на изкуствовед и педагог, и 
посочва, че: „Пейзажът[от фр.paysage] – това е изобразяване на ландшафта.”[14]  

Виталий Розенвассер описва понятието „пейзаж” като: „жанр в изобразителното 
изкуство, посветен на изобразяването на природата”. Изкуствоведът посочва, че 
отделните художествени произведения на този жанр също носят название пейзаж. 
В.Розенвассер уточнява, че „съществуват редица разновидности на пейзажния жанр: 
градски, парков, селски, индустриален, морски. Художниците, работещи в областта на 
пейзажния жанр, се наричат пейзажисти.”[6]  
            В учебник за пети клас на основната степен на българското училище, с автори 
Олег Занков, Бисер Дамянов, Олга Христова, Бойка Доневска, пейзажът е представен 
като: „жанр в изкуството, който пресъздава красотата на природни гледки, 
архитектурни обекти, индустриални постройки и др. 
            В „Речник на термините в изобразителното изкуство”, Иванка Атанасова, дава 
пълно описание на термина: „Пейзаж /фр. paysage/, ландшафт: 1.Жанр в изобрази- 
телното изкуство, посветен на природата в нейния естествен или видоизменен от 
човека вид. 2.Отделно произведение на този жанр. Разновидности на пейзажния жанр: 
градски, парков, морски. В този смисъл се употребява и терминът ландшафт.”[1]  
           Георгий Беда, руски художник и педагог, обръща внимание и на факта, че 
отделни  художествени произведения в този жанр също се наричат пейзаж.[2] 
            Въз основа на цитираните определения, можем да обобщим, че пейзажът е жанр 
в изобразителното изкуство,  посветен на  изобразяването на природата. „Пейзажът е 
рисуване на природата. Чрез него се представя част от обстановката, в която протича 
дадено събитие.”[15]  
          Опирайки се на посочените определения, може да направим извод, че пейзажът е: 

 първо, жанр в изобразителното изкуство, в който основен предмет на 
изобразяване се явява реално съществуваща или измислена, естествена или 
изменена от човека природа; 

 второ, реален вид на някаква местност, видима картина на ландшафта или на 
ограничено пространство, възприемано от определена гледна точка; 

 трето, самостоятелно художествено произведение (включително скици, 
рисунки, етюди), посветено на възпроизвеждането на реално съществуваща 
или измислени по вид природа – селска, градска, морска и т.н. 

       Пейзажът изисква от художника изучаване на многообразните природни форми в 
тяхната взаимовръзка и във възможностите им за съчетаване (конструктивно, цветово, 
пространствено, по светлосила и т.н.), изисква изящна и прецизна рисунка, съобразена 
с избрания мотив, безупречни цветови отношения, наличие на обобщения, сложни 
композиционни решения, които да са насочени към създаване дълбочина на образа. 
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Светът на пейзажната живопис е богат и сложен. Неговите достижения са 
натрупвани от човечеството в продължение на много хилядолетия. С това се обяснява и 
разликата между живописните пейзажи от различни времена и от различни страни, 
Дори една и съща природа се оказва източник за създаване на съвършено неприличащи 
си един с друг пейзажи. Очевидно е, че само обикновеното обръщане към природата не 
е достатъчно на художника. Необходимо е в създаваните образи да са пречупени по- 
свой начин явленията от действителността – в зависимост от художествения мироглед 
и естетическият идеал на времето.  

 Живописният пейзаж има свой език, своя особена и характерна терминология. 
Заедно с понятието „пейзаж” съществуват близки и сходни понятия, като: ландшафт, 
натура, пленер, мотив, изглед. Те имат непосредствено отношение към обучението и 
овладяването на живописния пейзаж.  
            „Ландшафт (нем. Landschft) – 1) общ вид на местността; 2) картина, 
изобразяваща природата, същото като пейзаж; 3) ландшафт географски – природен 
географски комплекс, в който всички основни компоненти: релеф, климат, вода, почва, 
растителност и животински свят – се намират в сложно взаимодействие и 
взаимообусловеност, образувайки единна  неразривна система”.[7] Ландшафтът – е 
сбор на типични признаци на някаква местност в живописния пейзаж, изображение на 
местност. В художествената литература значението на думата „ландшафт” често се 
заменя с думата „пейзаж” и обратно. 
            „Натура (лат. natura – природа) – в практиката на изобразителното изкуство: 
всякакви явления, същества и предмети, които художникът изобразява (или може да 
изобрази), наблюдавайки ги като модел – непосредствено и в хода на самата си работа. 
Като правило, само етюд, скица, рисунка и някои произведения със самостоятелно 
значение (например, често портрет или пейзаж) се изпълняват изцяло и направо от 
натура”.[ 5] 

Терминът „натура” обхваща обективната действителност в цялост, в цялата ѝ 
пълнота и многообразие (в частност растителния и животинския свят). В практиката на 
живописния пейзаж – това са реалните обекти от действителността (ландшафт, пейзаж, 
изглед, мотив), които художникът  непосредствено наблюдава  при изображението. При  
избора на натурата (обекта на изобразяване) и нейните интерпретации се проявява  
светоусещането на художника, неговата творческа задача.  Непосредствено от натура се 
изпълняват не само етюди, но и скици и рисунки на пейзажа (понякога имащи и 
самостоятелно значение като произведения на изкуството), но се срещат и ескизи на 
пейзажи, пейзажи-картини.  

Пейзажен мотив (фр. motive) – подразбира се обект от натурата, избран от 
художника за изобразяване, в специален смисъл – единично явление, най-често е 
природна картина, като носител на определен характер, на образа, на съдържанието; 
терминът се отнася еднакво и за самият пейзаж и към самото изображение от 
художника. Пейзажният мотив може да се разглежда и като част от пространството на 
пейзажа, което е отделено от общото пространство, ограниченото поле на наблюдаване 
/”рамката”/ и имащо определен композиционен строеж. Пейзажният мотив може да се 
нарече и сюжет на картината и да се използва термина „пейзажен сюжет”. Пейзажният 
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сюжет – това е всеки обект (предмет) от природата, от натурата или това е мотив, взет 
за изобразяване, в това число и единичен предмет, явление, изобразен в произведението 
живописен пейзаж. Изкуството познава много примери за това как взимайки един 
сюжет, художниците пейзажисти подхождат към него с различни психологически и 
живописни решения, като впоследствие се оказва различно и съдържанието на всеки 
пейзаж. 

Заедно с термините „пейзаж” и „пейзажен мотив” често се употребява и термина 
„изглед”. Изгледът е външността, състоянието, обликът, местността, виждани с очите, 
или съответното изображение. Изгледът – това е всичко, което вижда художникът, 
което попада в полето на зрението му. 
         С раждането на фотографията и кинематографията се появява понятието „кадър”. 
Възприеманите изгледи се оценявали по възможността „да влязат в кадър”. Всъщност, 
вниманието на художника се концентрира в границите на кадъра. За пример, 
анализирайки композиционното построяване на пейзажна рисунка на И.Левитан, 
руският изкуствовед Алексей Федоров-Давыдов  отбелязва: „Рисувайки от натура, 
Левитан после огражда своята рисунка, сякаш я превръща в „кадър,”премахва от 
страните ѝ всичко излишно, намирайки нужният формат и отношението но 
пространството към предметите.”[12]  

Кръгът от теми и образи в пейзажната живопис се обуславя от светогледа на 
художника. В различните епохи господства определен мироглед, който оставя 
отпечатък върху творчеството на всеки творец, в това число – на художника пейзажист. 
Всяка историческа епоха се отразява в творбите на различните изкуства –  включително 
в картините на пейзажистите. Общественото развитие и техническия напредък поставят 
пред всеки велик творец специфични задачи и изисквания, съобразно нуждите на 
епохата. 
      Обособяването на различни подвидове от основните жанрове в изкуството се 
наблюдава постоянно в тази област, но само през XIX в. йерархията на системата от 
жанрове в изобразителното изкуство се разрушава, а границата между жанровете 
постепенно избледнява, като следва процес на преплитане и сложно взаимодействие. 
Някои от съществуващите по-рано жанрове отмират, възникват нови разновидности със 
синтетичен характер. Така и при пейзажният жанр, в резултат на историческото 
развитие, изглежда разпадащ се на „поджанрове” – придобиват самостоятелно значение 
негови разновидности /негови типове, видове/, вследствие от раздробяването му. 
         Пейзажът е жанр в изкуството, който пресъздава красотата на природни гледки, 
архитектурни обекти, индустриални постройки и др.[4] Едва през ХVII в. обаче 
художниците започнали да рисуват пейзажи като самостоятелни картини. В желанието 
си да отразят живата природа художниците започнали да изнасят своите стативи извън 
ателиетата. Така пейзажът се обособява като отделен жанр. Появяват се различни 
разновидности пейзаж – в зависимост от фигурите, от вида природа, от смесването на 
различните видове. Авторите на учебника за пети клас на издателска къща „Анубис”, в 
темата „Пейзаж” уточняват, че: може да бъде „чист или оживен с фигури на хора, 
животни, превозни средства”[4]. Определени са и видовете пейзаж на основата на 
изобразяваното съдържание – природен[независимо от сезона и природния мотив – 
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горски, полски, планински и др.], архитектурен[селски, градски и индустриален], и 
смесен.”[4] 

Съществуващото многообразие от изгледи и възможностите за изобразяване на 
теми от природата е занимавало много изследователи. Руските педагози и изкуствоведи 
представят задълбочени класификации на видовете пейзаж в изобразителното изкуство 
- като Алексей Феодоров-Давидов[13], Виталий Стасевич[10] и др. Вадим Соколинский 
изброява съществуващите в наше време видове пейзаж : класически (първокласен, 
образцов) пейзаж, исторически пейзаж, бароков пейзаж, морски пейзаж (марина), 
романтичен пейзаж, импресионистичен пейзаж, кубистичен пейзаж, героичен пейзаж, 
военен пейзаж, градски пейзаж, архитектурен пейзаж, парков пейзаж, топографичен 
пейзаж, фактографски пейзаж, мемориален (възпоменателен) пейзаж, „чист” пейзаж, 
селски пейзаж, полски пейзаж, идиличен (идеален) пейзаж, индустриален (промишлен) 
пейзаж, пейзаж настроение, епичен пейзаж, пейзаж на отделни забележителни места в 
страната, планински пейзаж, национален пейзаж, камерен пейзаж, интимен пейзаж, 
социален (обществен) пейзаж, лиричен пейзаж, сюжетен (или сюжетно-повествовате- 
лен) пейзаж, панорамен пейзаж, символически пейзаж, монументален пейзаж, 
декоративен пейзаж, монументално-декоративен пейзаж, пейзаж-пано, пейзаж на 
„дивата” природа, експресивен пейзаж, пейзаж на примитивистите, пейзаж на 
състраданието, „частен” пейзаж”.[9]  
     Руският педагог и художник Георгий Беда определя съществуващите разновидности 
на пейзажния жанр, като:  градски, градински, селски, индустриален, морски /марина/ и 
други.[2]   
         На основата на вече съществуващи жанрове в изобразителното изкуство пейзажът 
успява да създаде и съвършено нови жанрове от синтетичен характер - например, 
съчетаването на тематична картина с пейзаж, историческа картина с пейзаж, битов 
жанр с пейзаж и т.н. Според Вадим Соколинский, пейзажът в тези синтетични жанрове 
„допълва и разширява смисловото натоварване на работата”.[9]  
         Живописният пейзаж е един от основните и разпространени видове живопис, а в 
тесен смисъл – е художествено изображение на природата върху плоскост, посредством 
цветни материали /бои/. Живописният пейзаж – това е произведение на пейзажния 
жанр, което се създава с помощта на цветове. Пейзажът, за разлика от битовата картина 
и портрета, дава възможност художникът да изрази отношението си към света в широко 
обобщен план.[2] Художникът се обръща към природата, която е около хората – тя ги 
сближава, поражда сходни настроения, размисли, преживявания. Затова 
произведенията на пейзажистите са разбираеми и близки на зрителя, предпочитани са  
дори когато отсъстват човешки фигури. В историческата диалектика се оформя 
целенасочената система на пейзажа, обхващаща всички видове на жанра и обединяваща 
ги във формално и съдържателно единство. С развитието на пейзажа се създава единен 
образно-пластичен ред в живописното изобразяване на природата  - романски стил, 
готика, Ренесанс, Възраждане, барок, класицизъм, „суров стил” и др. Развитието на 
пейзажа е белязано от историческите стилове в изкуството – те са етапите в развитието 
на пейзажния жанр. 
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ВОКАЛНО – ПОСТАНОВЪЧНИ И ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ 
НА ПРОФ. ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ ЧЕРКИН 

 
Проф. Свилен Райчев 

 

Резюме 

Постановъчните и естетически принципи на проф. Черкин са представени като 
вокално – педагогически схващания и изводи за постановъчната работа с певци, 
базиращи се на дългогодишната му работа като вокален педагог. Те могат да бъдат 
използвани не само от съвременните вокални педагози, но и от всички, които се 
занимават с вокално изкуство. 

Abstract 
Prof.Cherkin's vocal technique principles are presented as vocal and pedagogical 

concepts and conclusions for vocal technique work with singers. They are based on his long-
standing work as a vocal coach and can be used not only by contemporary vocal teachers but 
by all who are engaged with vocal art. 

 
Пеенето е не само функция на ларингса, но е също така и акт, който свързва 

душевното, телесното и гласовото състояние на индивида. 
Процесът на гласовата постановка проф. Черкин степенува в следните три пункта: 
1. Балансировка на функциите на органите на гласовия апарат и тяхното 

съотношение един към друг. 
2. Освобождаване на звукопроизводството от пречещи за правилното му развитие 

действия и навици.  
3. Създаване на нови навици, които ще благоприятствуват правилното развитие на 

гласа. 
Всичко е свързано с работата върху психиката на ученика, защото преди всичко 

се култивира не само гласа, но се оформя и личността на индивида като певчески тип. 
Това не мoже да се постигне само чрез технически упражнения, а изисква и 
включването на художествената задача като средство. 

Що се отнася до певческата техника, нейното изграждане проф. Черкин 
систематизира  в следната последователност: 

Правилно певческо дишане. 
Чиста и прецизна постановка на вокалите. 
Овладяване на различните степени на силата на тона, както и възможността на 

неговото филиране. 
Ясна артикулация. 
Изравняване на вокалите в смисъл на единност на вокалното оцветяване между 

тях при абсолютна фонетична яснота. 
6 
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Резониране звучност и издържливост на гласа. 
Спокойна тонова струя и линия. 
Темброво изравняване на тоновете. 
Темпо и колоратурна сръчност. 
Техническо овладяване на начините на фразировка: легато, мартелато, стакато. 
Това са в сбита форма необходимите условия, според проф. Черкин, за 

създаването и развитието на певческо техническите възможности, които трябва да се 
разяснят в процеса на работата детайлно и задълбочено. 

Ðàáîòàòà âúðõó äèøàíåòî означава работа върху всички онези мускули, 
които диктуват процесите на вдишване и издишване. Тя е в тясна връзка с работата по 
отношение на регистрите и на резонаторите въобще. Телесната подготовка изцяло и 
дишането на певеца са генерално свързани помежду си. Не дъховата стегнатост, а 
дъховата еластичност е меродавното. 

Силният дъхов тласък е най-големият враг на  здравата певческа функция.  
Добрата стойка е необходимия фактор за правилното дишане. От отпуснатата 

ленива телесна стойка се получава ленив, немобилизиран за действие ларингс. Това 
води до излишно изразходване на въздух. От стегната телесна мускулатура се 
получават тласъчни дъхови струи и натиск на вратните мускули. Ето защо трябва да се 
пее при правилна и енергична стойка на тялото, мускулите на цялото тяло да са в 
готовност за работа – нито отпуснати и вяли, нито пренапрегнати. Раменете да са 
спокойно изправени и малко назад. Вдишването да е дълбоко, костабдоминално при 
разширение на долните ребра във вид на пояс. 

Необходимо е непрекъснато изучаване и проверка на дихателния контрол. 
Трябва да се търси естественост и лекота на дишането. Неспокойствие, напрежение, 
неправилно положение, липса на упражнения, стеснителност и страх могат да повлияят 
отрицателно на дихателните навици. 

Áåçóïðå÷íàòà ïåâ÷åñêà èíòîíàöèÿ не зависи само от музикалния слух. Важна 
е чистата и прецизна постановка на вокалите, респективно на тоновото произвеждане - 
акт за възпитание на активно певческо ухо, т.е., най-тясна съвместимост мeжду 
слуховото възприятие и звукопроизводството. 

Чистотата на цялостната интонация е възможна само тогава, когато 
съотношението между количеството на въздуха, подготовката на ларингса и 
напрежението на гласните връзки за всеки тон със съответния негов регистров смес е 
балансирано, уравновесено. Това означава да не се изразходва повече въздух, 
отколкото е нужно за изпълнението на съответната тонова височина или музикална 
фраза, като въздухът се изпуска при най-голяма икономичност. Положението на 
ларигса по време на фонацията да бъде естествено, повече с тенденция да лежи надолу, 
но в никакъв случай принудено високо. Да се вокализира с освободена долна челюст. 
Мекото небце да се повдига, с което се облекчава правилната фонация. От значение е 
заклъглената форма на устата. Лицевите мускули да не бъдат стегнати. Необходимият 
устен отвор да се постига само чрез освободена и подвижна долна челюст. 
Безупречната интонация е въпрос и на взаимната свръзка на отделните регистри. 
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Îïðåäåëåíèå íà ïîíÿòèåòî ðåãèñòúð при певческия глас намираме в доклад 
изнесен пред Национална вокална конференция - 1962 год. Автори на доклада са 
големите наши вокални педагози професорите  Георги Златев Черкин и Христо 
Бръмбаров. Според тях "... понятието "регистър" не определя целия обем на гласа, а 
поредица от тонове, използуващи гръдния или ниския, устния или средния, главовия 
или високия резонатор". Това е и официално приетото определение на понятието 
"регистър" от катедра "Класическо пеене" при Вокалния факултет на Национална 
музикална академия «Проф. ПанчоВладигеров» 

Îâëàäÿâàíåòî íà ðàçëè÷íèòå ñòåïåíè íà òîíîâà ñèëà е също свързано с 
участието на регистрите. Истинското вибриращо "пиано" по протежение на целия 
гласов обем - от най-ниския до най-високия тон, трябва да има главово резонаторно 
отражение, но със запазване на функцията на тонообразуването в средния регистър. 
"Медзо форте" принадлежи към резонаторното отражение на средния регистър, с 
изключение на тоновете от низините. "Форте" и "Фортисимо"-то е свързано /в 
зависимост от тоновото разположение/ с резонаторното отражение на средния и 
гръдния регистър. Не трябва гръдния рeгистър да функционира като самостоятелен, а 
винаги, даже и при най-голямата тонова сила да се включва и участието на другите 
регистри от което се получава и съответното смесване на резонаторните отражения. 

ßñíà àðòèêóëàöèÿ означава тренировка на мускулатурата на устата, 
мекотонебце, езика, освобождаване от гърлена и ларингсова стегнатост, отeжнeност и 
пресованост. Като подготовка може да се вземе максималната артикулация, т.е. най-
голямо движение при смяната на вокалите и слоговете. Тя е необходима за 
придобиване на еластичност, която липсва при много гласове. Целта е обаче при 
минимална артикулация, т.е., при минимални движения на устните и промяна на устния 
отвор, да се получи яснота при фонацията без да се нарушава кантилената. 

Определени вокали в техния естествен произход са свързани неразривно с 
определени регистри: "У" и "О" с главовия регистър, "И" и "Е" със средния регистър, 
"А" с гръдния регистър. Работата върху уеднаквяването на вокалното оцветяване 
отнема от тях тази абсолютна принадлежност към съответните регистри и подпомага 
тяхното смесване. Има гласове при които трябва да се работи с рязко отделяне на 
вокалите и такива, които още в началото изискват абсолютно смесване на вокалите. 

Ðåçîíàíñúò, òîíîâàòà ñèëà, èçäðúæëèâîñòòà è çâó÷íîñòòàíà ãëàñà са 
също така регистрово свързани. Без правилно смесване на регистрите не може да се 
получи пълногласово отражение в резонаторите, тонова сила и звучност на вокалите. 

Ñïîêîéíà òîíîâàçâó÷íîñò се получава от балансирането на всички включени 
фактори. Преди всичко за спокойния тон допринася правилното количествено 
разпределение на въздуха, правилната вдихателна позиция на ларингса. Спокойствието 
на певеческата линия изисква и спокойствие при преминаване от един вокал към друг, 
както и при промяната на тоновите височини, подкрепени съответно от функцията на 
диафрагмата. 

Óåäíàêâÿâàíå íà òåìáúðà íà òîíîâåòå се получава, когато гласовите 
резонатори за гласово отражение при всички тонови височини и тонова сила са 
съответно включени и всяка тонова височина притежава своя собствена смес на 
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регистрово участие. Когато един глас при смяната на тоновите височини променя своя 
тембър, това означава неправилно отделяне на регистрите, което води до увреждане на 
гласа. 

Òåìïîâàòà è êîëîðàòóðíà ñðú÷íîñò са отлични възпитателни фактори за 
съразмерна регистрова здрава функция. 

Ìåæäó ïåâ÷åñêèòå ôàêòîðè ëåãàòèðàíåòî е един от много важните 
елементи в процеса на работата за придобиване на регистрова единност. Мартелатото и 
стакатото се получават на основата на легатото посредсвом много лека дъхова 
акцентировка, произведена чрез диафрагмената и ларингсова мускулатура. 

Основно правило във вокално-педагогическата работа на проф. Черкин е никога 
да не се въвежда начинаещия певец само посредством едностранни изисквания, 
разяснения и представи, а обезателно чрез постепенна и системна връзка на всички 
гореизложени фактори. 
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