


Редакционна колегия:
Проф. д-р Галина Лардева

Доц.д-р Цветанка Коловска
Доц. д-р Пламен Първанов

Доц. д-р Васил Колев

Анонимно рецензиране:
Проф. д.н. Явор Конов

Коректор:
Бистра Сакьова - Първанова

СБОРНИК ДОКЛАДИ
“ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ”

2020 г., Пловдив 

© АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО “ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ” - ПЛОВДИВ

Първо издание - 2020 г.

Предпечатна подготовка „Диагон 88“ ЕООД
© Всички права са запазени. Никаква част от тази книга не може да бъде 

възпроизвеждана в каквато и да е форма без предварителното писмено разре-
шение на издателя.

ISSN 1314-7005

Авторите на докладите носят пълна отговорност 
за съдържанието, оригиналността, изказаните становища 

и цитираните източници и литература.

Изданието е реализирано със средства от субсидията за научна и 
художественотворческа дейност на АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” 

- Пловдив и се разпространява безплатно.



3

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ 
ЧЕТЕНИЯ 2020

В резултат на обявеното от Народно събрание извънредно поло-
жение в страната заради разпространението на заразата от коронави-
рус COVID-19, със заповед на Ректора на Академията №РД-16-153 от 
13.03.2020 г. се ограничи достъпът до сградите на АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев“ – Пловдив за периода на действие на извънредното 
положение. 

С цел опазване здравето на участниците Ръководството на АМТИИ 
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, съвместно с ръководителя на 
проекта, взе решение обявената ежегодната национална научна кон-
ференция на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив, „Пролетни 
научни четения 2020“ да бъде реализирана неприсъствено само с 
представяне на докладите, като срока за приемането им се удължи до 
31 май 2020 г.

Заявки за участие подадоха 35 души, от тях: 8 преподавателя, 17 
докторанти, 1 постдокторант и 9 студенти. Външните участници бяха 7 
- 2 преподавателя – от Шуменски университет и УАСГ и 5 докторанта от 
Югозападен университет, Национална музикална академия, 
Национална художествена академия и Великотърновски университет. 
Подадоха се  общо 36 доклада, разпределени в три секции: „Теория и 
педагогика на музиката“, „Музикален фолклор и хореография“ и 
„Изобразителни изкуства“.  





СЕкцИЯ мУзИкАЛНА ПЕдАгОгИкА И ТЕОРИЯ НА мУзИкАТА
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ВЪзПИТАНИЕТО НА ТАЛАНТИ В ПРЕдУЧИЛИЩНА ВЪзРАСТ

Вяра г. Тодорова 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: В настоящата статия са разгледани поведенчески и комуникатив-
ни измерения на взаимоотношенията учител – дете като движещ фактор в об-
разователния процес. Показва се как изкуството влияе на децата и тяхното 
възприятие за света. Представени са теоретични разбирания на хуманистич-
ната психология за формирането и развитието на личността, и как учителят 
може да повлияе на разгръщането на потенциала на децата. Посочва се връз-
ката между вътрешната мотивация за учене и удовлетворяването на базисни 
психологически потребности в образователната среда. Представени са отно-
шението и поведението на учителя в търсене на връзки с определени психо-
логически потребности на детето и вътрешната мотивaция за учене.

Ключови думи: възпитание на таланти, взаимоотношения учител-ученик; 
комуникативни измерения; вътрешна мотивация.

Abstract: This article discusses the behavioural and communicative dimensions 
of the relationship between teacher and child as a motivating factor in the 
educational process. It observes how art influences children and their perception 
of the world. We go through the theoretical understanding of the humanistic 
psychology on the formation and development of the personality and how the role 
of the teacher could be crucial in the development of the child’s potential. Pictured 
here are the relationship between the inner motivation for learning and the 
satisfaction of basic psychological needs in the educational environment. Variants 
of the connections between the attitude of the teacher and the psychological 
needs of the children are presented. Which sheds more light on how the inner 
motivation of the child changes in response.

Key words: gifted children education, teacher – child; relationship; 
communicative aspects; inner motivation.

Взаимодействието учител - дете
Артистичният талант в цялото си многообразие от аспекти, подобно на бъ-

дещо растение, е само зърно, което съдържа целия му енергиен и информа-
ционен потенциал. Той остава скрит за света, докато не му се предостави въз-
можност реално да се прояви и развие. Предварителната представа за негови-
те характеристики невинаги предполага как точно ще изглежда завършената 
индивидуалност, нито препятствията, които предстоят по пътя до пълното ú 
зряло разгръщане. И тъй като талантът, аналогично на зърното, не съдържа 
всички благоприятстващи или възпрепятстващи условия, при които ще се раз-
вива, важна предпоставка да постигне това, за което е „програмиран“, е, да по-
падне на точния педагог, който ще го отгледа и култивира. Детето, обаче, не е 
празна кутия, която педагогът да напълни по свое усмотрение. То има съдър-
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жание, което трябва да се уважава, да се опознае, насърчи и подпомогне опти-
мално за разкриването на най-полезните му аспекти.

В процеса на работа, въз основа на ясно формулираните цели и надеждни 
познания, педагогът премоделира и себе си, потъва в средствата, провокира, 
мотивира, без да доминира, и впечатлява. Той не се осланя единствено на до-
брата си подготовка и учители, а съзнателно и целенасочено разширява хори-
зонтите на своята професионална култура и педагогически умения. Ползва 
установените методи, не защото е обучаван чрез тях или защото не познава 
други, а защото те и днес доказано дават добри резултати. Адаптирано ги при-
лага съобразно индивидуалните нужди на децата. Съобразно тях непрекъсна-
то обогатява научния си кръгозор във всички области на изкуството. Въвежда 
нови идеи и методи не като самоцел, а в търсене на най-пряк път към опреде-
лени резултати, като първо ги проверява чрез себе си. Вълшебен професиона-
лен ключ и истинско педагогическо богатство са: излъчването на добронаме-
реност, заразяващ оптимизъм, ясната мисловна вибрация, безспорната убе-
дителност, съзидателна енергия, създаването на позитивна и уютна работна 
атмосфера; будното аналитично съзнание за отчитане на всяка промяна и 
нужда; правилно подбраните задачи; вслушването в подсказаните от децата 
причини за изоставане, застой или напредък; разпознаването и съобразяване 
с причините за неувереността, ниското самочувствие и непълноценната рабо-
та, готовността да се признават и отстраняват допуснатите грешки.

„Възпитанието на талантите е изкуство, което се изразява в това, обучение-
то да се превърне в откровение и чудно пътешествие към професионалната 
реализация“ [Великова, 2015, стр. 20]. Педагогът трябва да е наясно кой стои 
пред него, за да бъде надеждна опора за израстването му; да е коректив и 
вдъхновител; гид по пътя към самостоятелното мислене, работа без надзор и 
зависимост. Търпеливо, с любов и доверие да подкрепя детето като родител, 
докато се научи да седи изправено и придобие увереност, за да проходи, а в 
резултат на тази увереност, тичането да дойде само. Това не се постига с уста-
новени похвати, които насилват и увреждат индивидуалната природа.

Детето не може да стане нещо различно от онова, което природно е зало-
жено в него, но то може да съхрани и укрепи творческите си нагласи и рефле-
кси. Педагогът от своя страна не може да направи никого по-талантлив откол-
кото е, нито да промени природния му творчески спектър, но неподходящата 
педагогика може успешно да ограничи творческата и житейската увереност.

Педагогически причини за недостатъчното общо или на отделни деца 
напредване: 
•	 свръхконтрол; 
•	 комплекс за малоценност;
•	 психофизическа неувереност;
•	 предварително наслоени творчески неполезни двигателни стереотипи.
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Такива са подражаването на харесвана личност; следването на модни по-
веденчески тенденции; стремежът към самоцелен перфекционизъм на фор-
мата; специфично култивираните изразни възможности във връзка с други 
жанрове изкуства и спортни дисциплини.

Обучението трябва да създаде най-плодотворни и оптимални условия за 
извървяване на собствения път до пълноценната творческа подготовка. 
„Такъв резултат би спомогнал за художественото възпитание на подрастващи-
те като иманентна част на тяхното цялостно естетическо възпитание“ 
[Коловска, 2011, стр. 7]. Методологията да е такава, че да осигурява едновре-
менно, но съобразено с индивидуалните възможности развитие, без каквото 
и да било насилие и опит за промяна на характера им. Нужни са много любов 
и умения, натрупани знания, опитност, развита интуиция и всеотдайност, за да 
се постигне убедително психофизическо разкрепостяване до пълното избуя-
ване и зрялост на творческите дадености. „Дейността на педагога следва да е 
ориентирана към иновативни и креативни подходи с внимание към способно-
стите и интересите на всяко дете, за да се придобиват повече умения“ 
[Коловска, 2019, стр. 436]. Резултатът ще бъде адекватен на мотивацията, пос-
ветеното време и съобразената с целта методология.

Неуверените деца най-често задават несъстоятелни въпроси, с цел да бъ-
дат забелязани. При такива случай се завишава оценката за постиженията на 
даден етап от работата, което се извършва с оглед насърчаване и подкрепа. 
Когато има проблем в говора, завалване, се прецизира словесното им изразя-
ване, като се започне с по-кратки и по-лесни думи.

Липсата на професионална педагогическа методичност създава условия 
за хаотичност и неефективност на работния процес. Води до невъзможност за 
стабилно задържане на добрите постижения до следващите повторения или в 
бъдещите творчески задачи; до загуба на време, на енергиен, на волеви и 
творчески преразход, свързани с бърза и преждевременна умора. Това про-
личава през целия сценичен живот дори и при най-ярко надарените артисти, 
тъй като изграждането на ролята минава по същество през същите практичес-
ки стъпки. Смисълът, подходът и поетапността на процеса за придобиване на 
комплексни психодвигателни изпълнителски рефлекси трябва да съответства 
на всички фундаментални творчески изисквания, пряко свързани със сцената. 
Те се посочват конкретно.

музикално-темпоритмичното адаптиране и развиването на танцу-
валните умения

Психологическата и двигателната динамика се провокира от начина на 
представяне от учителя. Често срещана трудност в процеса е темпоритмично-
то адаптиране на пластичното поведение във връзка с музикалното темпо. 
При много бавно темпо може да се стигне и до загуба на смисъл, въпреки че 
двигателната амплитуда може да е широко, но формално разгърната. От своя 
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страна, прекалено бързото темпо налага неточност на детайлите, неизрази-
телност, неяснота; тенденция към стесняване на двигателната широта, което 
изглежда и се възприема като неловкост. За да се избегнат тези дефекти е на-
ложително учителят да подчертава силното метрично време на такта и нача-
лото на фразата. През целия процес музиката трябва да се сменя непрекъсна-
то, за да няма трайно темпоритмично свързване на действието само с опреде-
лен музикален формат, което го прави творчески неефективно.

Един много ценен момент е анализирането на вредата от технически раз-
виваните сръчности. При отсъствие на емоционално-смислова свързаност и 
мотивация не може да бъде вградена в заученото неорганично и недопълва-
що се физическо, гласово и танцово поведение. Нищо творческо няма в прин-
ципа, претендиращ за приемственост: „Това се прави така“.

Акцентът върху техническото усъвършенстване на творческите из-
разни възможности на артиста, прилаган като възпитателен метод, съз-
дава някои вредни, трудно преодолими впоследствие проблеми:

– Постигнатата техническа прецизност нарушава основната цел на артис-
тичното възпитание.

– При липса на конкретна психологическа ангажираност придобитата фи-
зическа сръчност не е художествено отзивчива и продуктивна.

– Физическата сръчност осезателно се набива в очи, когато техническите 
цели са доминирали.

– Подчертано физическата задача позволява мисълта неконтролируемо да 
се носи във всевъзможни посоки.

– По пътя на техническото усъвършенстване и все по-виртуозното владее-
не на инструмента може да загрубеят или напълно да се изгубят индивидуал-
ните творчески възможности за емоционално-смислово внушение.

– Поведенческите норми и клишета ограничават индивидуалните творче-
ски параметри. Понякога това е необратимо.

Потиснатата спонтанност във всяка една сфера на изкуството възпрепят-
ства физическите средства сами да се синхронизират с психологическите и с 
лекота да ги изразяват. Психофизиологията доказва, че колкото повече прово-
кации отправя артистът към специализираните мозъчни центрове, свързани с 
творческите двигателни и гласови прояви, толкова тяхната адаптивност ще се 
поддържа в по-активна форма. След като дори музикалните инструменти раз-
виват своите интерпретационни възможности, само когато се ползват и съх-
раняват надеждно, то е напълно естествено, че поддържането на правилно 
развития изразен апарат дава самочувствие и увереност при същинската 
творческа работа.

Артистизъм
Всички аспекти на артистизма се развиват най-пълноценно не чрез пре-

следване на външен звук и образ, а чрез съхраняване и разширяване на емо-
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ционалния хоризонт; чрез развиване на стремежа към споделяне, защото 
само така се формира вълнуващият, естествен и комуникативен пластичен и 
звуков художествен изказ.

Стабилната, ненакърнена и художествено отзивчива адаптивност на пси-
хофизическия апарат благоприятства артистът непринудено да разгърне по-
средством жанровия инструментариум предела на творческия си потенциал. 
Сериозно доказателство за това твърдение са множеството интернет сайтове, 
в които три-четиригодишни деца изпълняват зряло и артистично като изгра-
дени професионалисти музикални произведения на Паганини, Сарасате, 
Моцарт, Шопен, Рахманинов. Звуците са наситени с емоция, тялото е свобод-
но, изразително и без каквото и да било пренапрежение.

Естествено е да се запитаме, кога те са усвоили такова умение, след като 
две годишните не са в състояние на същите инструменти да свържат хармо-
нично два тона. Срокът е твърде кратък, за да повярваме, че става въпрос за 
упорита дресировка. Тук има нещо повече, което провокира още ред творче-
ски и методологични въпроси, на които си струва сериозно да потърсим отго-
вора. „Широкото популяризиране и приложение на добрите практики би от-
крило нов път у много деца към занимание с музикално изкуство, към изграж-
дане на добра художествена музикална култура и музикална грамотност 
[Коловска, 2019, стр. 52].
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дЕТСкИТЕ НАРОдНИ ИНСТРУмЕНТИ ПРЕз ТЕмАТА 
зА БЪЛгАРСкАТА НАРОдНА мУзИкА – ПОдХОдИ, мЕТОдИ 

И мОдЕЛИ В ПЕдАгОгИЧЕСкАТА ПРАкТИкА 
НА СТУдЕНТИТЕ ПО мУзИкА

доц. д-р Цветанка К. Коловска 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Резюме: Разглеждайки проблема за народностната основа на музикално-

то обучение на българските деца, сред водещите цели във всички актуализи-
рани учебни програми от 2015 г. насам утвърдено присъства идеята обуче-
нието по музика да съдейства за формиране на умения за разбиране и оценя-
ване красотата на българския фолклор в неговото многообразие. В обучение-
то по музика приложението на детските народни инструменти има много-
странен ефект – подпомага развитието на музикалните способности, обо-
гатява музикалната култура на децата, стимулира креативност и умения 
за екипна дейност.

Ключови думи: българска народна музика, обучение по музика, педагоги-
ческа практика.

Abstract: Considering the problem of the ethnic basis of music education of 
Bulgarian children, among the leading goals in all updated curricula since 2015 is the 
idea of music education to promote the formation of skills for understanding and 
appreciating the beauty of Bulgarian folklore in its diversity.In music education, the 
application of children’s folk instruments has a multifaceted effect - it supports the 
development of musical abilities, enriches children’s musical culture, stimulates 
creativity and teamwork skills.

Keywords: bulgarian folk music, music education, pedagogical practice.

Съвременното музикално възпитание в България е част от цялостната кон-
цепция за съвременно образование. Свързаните с него проблемни въпроси 
по отношение на настоящето състояние и перспективите за развитие, налагат 
същите да бъдат изследвани многоаспектно. През последните няколко години 
непрекъснато се търсят възможности за усъвършенстване на образователния 
процес в детската градина и в училище, като все по-ясно става, че ориентаци-
ята следва да бъде към главните субекти в педагогическия процес – учители и 
обучавани (деца и ученици), с техните особености, възможности, потребности 
и отношения при осъществяващите се взаимодействия. Следователно, прио-
ритетите в музикалното образование трябва да отговарят на променящите се 
реалности, да се интерпретират във връзка с най-актуалните учебни програ-
ми по музика в рамките на предучилищното и училищното образование в 
България, паралелно с концепцията за ролята и значимостта на извънкласни-
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те и извънучилищните форми (заниманията по интереси), в които децата 
участват, както и от гледна точка на водещи европейски и световни образова-
телни документи.

Сред най-дискутираните проблеми в музикално-образователното прос-
транство от миналото и в наши дни е този за българския облик, автономен и 
оригинален, на музикално-образователната система. Това обуславя присъст-
вието на българския музикален фолклор в учебното съдържание по музика, 
като част от българския традиционен бит и култура и предвидените в тази 
връзка базисни знания, умения за неговото задълбочено опознаване, разби-
ране и използване, формиране на отношение на любов и уважение към бъл-
гарската народна музика. Сред водещите цели във всички актуализирани 
учебни програми от 2015 г. насам утвърдено присъства идеята обучението по 
музика да съдейства за формиране на умения и способности у подрастващите 
за възприемане, разбиране и оценяване красотата на музикалното и танцово 
изкуство на българския фолклор в неговото многообразие.

Изграждането на музикалното възпитание на децата на основата на бъл-
гарската народна музика има огромно значение за формирането на тяхната 
личност, като в съвременната среда – образователно-информационна и инто-
национна, за музикалния педагог е истинско предизвикателство да съхрани и 
предаде фолклорното богатство на децата още от най-ранна възраст.

Музикалните интереси на децата от предучилищна възраст и конкретно 
песните, които слушат и изпълняват, са отражение на заобикалящата ги среда, 
което обуславя значимото влияние, без да са подредени йерархично, на фак-
тори като семейна, приятелска, медийна среда, музикално възпитание в дет-
ската градина, а след това и в училище. За въвеждането на децата в света на 
музиката, изграждането на музикални естетически еталони за стойностно из-
куство, интерес към българското народното творчество, за формирането на 
знания за българския музикален и танцов фолклор, наблюдателност и любо-
знателност към съществуващите днес форми на запазване и развитие на тра-
дицията, основна заслуга има музикалният педаго г.

В предучилищното и училищното музикално образование българската на-
родна музика (като тематизъм и музикален материал) присъства през учебни-
те програми за всяка възрастова група в детската градина, клас и етап на обу-
чение в българското училище, което е обвързано и с целенасочена музикал-
но-педагогическа работа за постигане на ключовата компетентност „културна 
осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество“. Характерните черти на 
българската народна музика се анализират и извеждат чрез съпоставка с дру-
гите видове музика, а българският музикален фолклор се разглежда като са-
мобитен български феномен. „Да бъде допуснато, че някой музикант има та-
ланта да подобри народната музика означава да му бъде приписана дарба, 
по-голяма от тази на цял един народ“ [Славинска, 2015, с. 168]. Паралелно е 
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разглеждането му и като част от световната съкровищница на фолклорното 
културно наследство. Спецификата на урока по музика, както и на музикални-
те занимания в детската градина, изисква преплитането на елементи от раз-
лични теми в разнообразни изпълнителски, творчески и други дейности, в 
резултат на което се постига желаното балансиране с емоционалното отноше-
ние към българската народна музика.

В българската музикално-педагогическа практика са утвърдени основни му-
зикални дейности, чрез които се реализира музикално-възпитателният процес 
– пеене, възприемане на музика, творчески и други дейности. Характерна осо-
беност на учебното съдържание по музика е връзката на народните песни за 
деца, инструменталните пиеси, хорà, български народни танци и народни музи-
кални игри със или без съпровод на детски народни инструменти и музикални 
играчи с народните обичаи и обредност. Специално внимание тук следва да се 
отдели на методическите подходи за преподаване на обредността, като по-спе-
циално внимание се отделя на интегративността, разбирана в по-широк и мно-
гостранен смисъл, а не само като т.нар. „междупредметни връзки“. Такъв подход 
създава условия за активизиране на логическо и асоциативно мислене, разви-
тие на креативност и способност за собствен мотивиран избор на децата.

Приложението на детските народни инструменти ведно с народните песни 
и игри не е новост за обучението по музика. През годините е обект на внима-
ние на редица изследователи – фолклористи, етномузиколози и педагози като 
Манол Тодоров, Иван Качулев, Вергилий Атанасов, Добри Палиев и др. В съ-
временната образователна среда интересът и вниманието към тях са обусло-
вени от конструктивния принцип да се създадат предпоставки за активизира-
не на обучаваните.

Ефектът от приложението на детските народни инструменти за музикално-
естетическото развитие на децата, особено за предучилищна и начална учи-
лищна възраст, е многостранен: създава се творческа радост и добро настро-
ение; формира се положителна нагласа към музикалното изкуство; стимулира 
се интересът на подрастващите към българската народна музика; обучавани-
те се мотивират за активно участие в музикалните дейности; съдейства за 
формиране и развитие на музикалните способности; повишава се ефектив-
ността на музикално-възпитателния процес; стимулира изграждането и раз-
витието на музикална култура на подрастващите на базата на разнообразен 
музикално-социален опит; съдейства за приобщаването на деца със специал-
ни образователни потребности; изграждат се условия за подкрепа и лично-
стно развитие на всяко дете.

Детски народни инструменти и звукови играчки. Методи, подходи и моде-
ли в педагогическата практика на студентите.

В основата на изграждането на положителна мотивация за занимания с му-
зикални дейности е практическото действие с музиката, което е свързано с 
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наличие и определена степен на развитие на музикалните способности – ла-
дов усет, метроритмичен усет и музикално слухови представи. Целенасочената 
музикално-педагогическа работа в тази насока е предпоставка за успешното 
изграждане на система от основни области на компетентност, които децата и 
учениците се очаква да притежават при завършване на образователния цикъл.

В обхвата на детския народен инструментариум попадат значителен брой 
видове звукови играчки и детски народни инструменти, групирани като удар-
ни, духови и струнни. Възможността за приложението им в музикалната прак-
тика в детската градина и училище, особено начален етап на обучение, до го-
ляма степен се свърза с лесната достъпност, лекота и несложност на техниката 
на свирене, което позволява на всяко едно дете в детската градина и в клас да 
участва в тази дейност. Приложението им е еднакво уместно в класната, извън-
класната и извънучилищна дейност по музика (заниманията по интереси).

Сред най-популярните в практиката звукови играчки като идеи за прило-
жение в разнообразни музикални дейности и моделиране на „звукови карти-
ни“ са: бръмкало - имитира вятър, вой на животни и др.; клепатало или трака-
ница – възпроизведа се тракане на клюнове на щъркели, тропот на копита и 
др.; свирка от лук – различните по височина тонове, получени при надуване, 
могат да се използват в различни „картини“, като по-напредналите деца могат 
да импровизират кратки мелодии; ръжена сламка – с възможност за изпълне-
ние на двугласни мелодии, а по-напредналите деца могат да се включат, като 
пригласят на изпълнение на другите деца или на това на учителя, ако свири на 
инструменти като двоянка, гайда и др.; върбова свирка –специфичният ú ос-
тър тембър и силен звук я правят характерен инструмент за „звукови картини“; 
пискун с топчета – имитира „спортна свирка”; пискун-славейче – звуци, напо-
добяващи пеене на птици; кокалена свирка; кеменче (цигулка) от царевица – 
получава се лежащ, скърцащ тон и други.

Детските музикални инструменти в повечето случаи са професионално из-
работени. Голямото им разнообразие най-общо може да бъде класифицирано 
като инструменти с точно определена височина и инструменти с неопределе-
на височина на тона. Това са например бърдуче, окарина, дръздянец, кречета-
ло, жабка, детско дайре, дървени лъжици, тъпан, детско барабанче, зилчета, 
траки, тюмбелици, звънци-чанове, камбанки и др.

Значението на детските народни музикални играчки и инструменти за раз-
витието на музикалното възпитание на децата още от най-ранна възраст е не-
оспоримо. „Те съдействат за създаване на метроритмическа точност, за темпо-
ва адекватност, за динамична изразителност и критерий за точност в изпълне-
нието“ [Атанасова-Вукова, 2016, с.229]. Една значителна част от инструментите 
се изработват в семейната среда, но в много случаи„…на педагога се налага да 
компенсира липсата на естествена култивираща среда, каквато при автентич-
ните музикални е семейството и най-близкото обкръжение“ [Георгиев, 2019, 
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с.220]. Така, при добре обмислена организация, това може да се реализира и в 
образователна среда, самостоятелно от децата или с помощта на учителя. Този 
подход насърчава интереса и любовта към българските народни музикалните 
инструменти, както и желанието за свирене с тях, децата се чувстват „сътворци“ 
в художествено-творческия процес.

Участието на децата в музикално-изпълнителската дейност чрез свирене с 
детски народни музикални инструменти е продиктувано от тяхната творческа 
мотивация, израз на която са любознателността, силната впечатлителност, 
креативността и проявата на силно желание за действия, насочени към задо-
воляване на определени потребности. При най-малките много често проце-
сът има ситуативен характер, протича импулсивно и в този смисъл от музикал-
ния педагог се очаква нещо необичайно и интересно, което да се превърне в 
стимул за творческа музикална дейност. При по-големите ученици резултатът 
не е само въпрос на импровизация, защото нарасналите възможности на уче-
ниците и натрупан опит – музикален, социален, а и житейски, им позволява 
по-задълбочени разсъждения, логическа обосновка и проверка. Творческата 
дейност при по-големите ученици е съпътствана и от желанието за себеизра-
зяване, споделяне на нещо свое, непознато и вълнуващо, значимо в индивиду-
ален план. Водещите движещи сили са любознателността, радостта от откри-
вателство, възможността за действие, самоизява и самоутвърждаване.

В педагогическата практика на студентите по музика вниманието се насоч-
ва към възможността музикално-изпълнителската дейност – изпълнение на 
българска народна песен, да бъде още по-оригинално и вълнуващо, когато 
обучаваните (деца и ученици) си сътрудничат, т.е работят като екип. 
Утвърждаване на екипна организация на музикалната дейност представлява 
интерес като подход със свои цели, модели и методи за реализация. Най-общо 
моделът има следния облик:

Обучаваните съвместно заучават българска народна песен, която, според 
способностите и интересите на децата, може да се разиграе като музикална 
драматизация, разпределят се роли, разучават се партии. Ролите се поемат от 
различни деца според предпочитанията им. Добре научената песен по жела-
ние на децата може да се съчетае с изпълнението на български народен танц 
или подходящи движения. На този етап в дейността се включват тези деца, 
които притежават съответните способности, могат, а и желаят да танцуват. 
Изпълнението е още по-вълнуващо и емоционално, когато към него се приба-
ви съпровод с детски народни инструменти, изработени самостоятелно вкъ-
щи или съвместно с други деца. Креативността на децата е огромна, когато те 
са увлечени емоционално. Съпроводът може да бъде импровизиран от деца-
та, които притежават творчески наклонности, развит в достатъчна степен ме-
троритмичен усет и имат желание да се включат на този етап в съвместната 
дейност, като в технологично отношение съчиняването на съпровод с детски 
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народни инструменти не се отличава от работата с познатите от Орфовата сис-
тема детски музикални инструменти.

По-конкретно педагогическата технология е представена в няколко 
стъпки:

Стъпка 1. На база на диагностична картина откъм музикални способности 
и интереси студентът по музика организира и реализира музикално-учебния 
процес по музика. Същевременно това е и базата за гъвкавост и модифицира-
не на подходи, методи и модели, чрез които музикално-възпитателният про-
цес би осъществил най-ефективно своите задачи.

Стъпка 2. Планиране на художествено-творческото изпълнение, при което 
се разпределят роли, задачи, като и отговорностите, свързани с тях. Обмислят 
се необходимите средства и критерии за оценяване.

Стъпка 3. Реализиране на задачата, анализ и оценяване на резултата. От 
съществено значение тук са следните моменти: художественият резултат да се 
коментира съвместно с децата, като всеки участник прави мотивирана са-
мопреценка на участието си. Коментират се както сполучливите моменти, така 
и слабостите, извеждат се механизмите на постиженията, за да послужат като 
база и модел за следващи успешни творчески опити.

Необходимо е да се подчертае, че екипната организация на урока по музи-
ка разкрива възможности за усвояване на умения да се работи в колектив, 
като в същото време е изявена и другата линия – разгръщане на индивидуал-
ните способности на всяко дете. Практически това е осъществимо, когато па-
литрата от музикални дейности и действия се разгърне и обогати, така че все-
ки обучаван да удовлетвори интереса и желанието си за дейност.

В резултат на изложеното може да се обобщи, че съвременното музикално 
образование днес е достоен приемник на традицията за народностна основа 
на музикалното възпитание и обучение на българските деца. „С цел да отгово-
ри на променените културни, социални и икономически условия музикално-
образователната система, като част от цялостната образователна система, се 
осъвременява“ [Коловска, 2019, с.180]. Изключително важна роля в обновява-
нето на процесите, свързани с тази концепция, имат младите хора – учители по 
музика. „Именно от това се нуждае днес светът, за да изглади противоречията, 
да разреши конфликтите, а ние да си помогнем взаимно, за да разберем систе-
мите си от вярвания и как да примирим убежденията си със знанията“ 
[Чиксентмихай, 2019, с. 303].
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ИзПЪЛНИТЕЛСкИ РЕШЕНИЯ В мЕХОВОдСТВОТО 
ПРИ АкОРдЕОНА 

ПРЕЗ ЛИЧНИЯ ОПИТ НА ЕДИН СТУДЕНТ, ОБУЧАВАЩ СЕ 
В СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАгОгИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО мУЗИКА“

Калин В. Иванов 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Анотация: В настоящата статия са разгледани щрихи от историята на акор-
деона и неговото развитие през годините, щрихи от устройството му, като се об-
ръща по-специално внимание на меха и меховоденето. Основната литература, на 
която съм се позовал, е на едни от големите автори в сферата на педагогиката и 
методиката на обучението по акордеон в България – Мая Манева и Петър Маринов.

Ключови думи: меховодство, акордеон, педагогическа практика
Abstract: The above article examines highlights of the history of accordion as a 

musical instrument and its development throughout the years as well as its 
structure. A special attention is paid to the bellows and bellows technique. The 
basic referential literature used here is written by Maya Maneva and Petar Marinov 
who are some of the major authors in the domain of methods and approaches to 
accordion teaching in Bulgaria.

Key words: bellows technique, accordion, teaching practice
В съвременната музикално-педагогическа практика използването на музи-

кален инструмент винаги е съпроводено с повече емоция от страна на децата, 
допринася за формиране на техните художествени ценности. Освен конкрет-
ни музикални произведения – песни за изпълнение и музикални творби за 
възприемане като част от учебното съдържание, в процеса на работа музикал-
ният педагог следва да разширавя и обогатява обема от знания и музикалната 
култура на обучаваните. В тази насока личните професионални умения на му-
зикалния педагог като изпълнител оказват огромно въздействие за изгражда-
нето на „интересни и динамични уроци, реализирани на основата на „жива“ 
музика и творческо общуване на учителя с учениците“ [Коловска, 2017, с. 96]. 
Акордеонът традиционно присъства в българската музикално-педагогическа 
практика, поради огромните си технически и изразителни възможности.

Според данни на Мая Манева – автор на книгата „История на методиката на 
обучението по акордеон в България“ съществуват две версии относно това, 
кога и от кого е създаден акордеонът. По този повод тя пише: „През 1818 година 
Антон Хекел изобретява физхармониката – езичков пневматичен инстру-
мент с клавиши и клинообразен мех. При една от разновидностите физхар-
мониката по време на свирене се придържа с лявата ръка от изпълнителя. 
Затова г. Гълъбов посочва, че този инструмент трябва да се счита за непо-
средствен предшественик на съвременните мехови инструменти“ [Манева, 
2003, с. 10].
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В същия контекст, няколко изречение по-долу в текста авторката публику-
ва още една теза, относно периода и произхода на инструмента: „Според някои 
източници годината на създаване на акордеона е 1822, а изобретателят му 
– Фридрих Бушман. Конструираният от него инструмент има белезите на 
акордеона – мех и тонообразуване посредством трептящи метални плас-
тини. Като съществена разлика Гълъбов посочва, че инструментът на 
Бушман „при свирене бил поставян на поставка, а въздухът в меха се е използ-
вал еднопосочно“ [Манева, 2003, с. 10].

От текста след втория цитат става ясно, че според г. Гълъбов не е приемли-
во Фридрих Бушман да се счита за изобретател на акордеона, защото този на 
Антон Хекел носи трите основни белега на инструмента днес, а именно:

„1. Конструкцията на меха позволява използването на необходимата за 
звукоизвличането въздушна струя в двете посоки.

2. Всички гласове на инструмента са разположени от двете страни на 
меха – в дисканта и басовата част.

3. По време на изпълнение инструментът се прикрепва към тялото на из-
пълнителя“ [Манева 2003, с. 10].

Тълкувайки двете твърдения, в търсене на достоверност (или кое е по-пра-
вилното), в двата случая става ясно, че периодът, през който е възникнал пър-
вообразът на акордеона такъв, какъвто се познава към днешно време, е пър-
вата половина на XIX век. През годините акордеонът е минал през много подо-
брения относно механиката и звукоизвличането, докато стигне до музикалния 
инструмент, който е познат днес. Това става ясно от следващите факти, описа-
ни подробно в книгата на Мая Манева (стр. 11 до стр. 19) , но като основни 
подобрения и развитие на инструментът можем да приемем за т. нар. „съвър-
шен акордеон“, който през 1831 г. Виенските майстори на органи Демиан съз-
дават. При него присъства седемстепенен диатоничен лад и хроматичен зву-
коред. Шест години по късно се правят опити да се подобрят и разширят тем-
бровите възможности на инструмента и през 1850 г. те дават резултат, като се 
появяват първите акордеони с регистри. Правени са и експерименти с раз-
лични видове дърво за кутията на инструмента която става все по голяма, за 
да се подобри качеството на звука.

Акордеонът в днешно време се състои от три основни части: ляв корпус 
(баси), мех и десен корпус (клавиатура). За правилното боравене с инструмен-
та и меховоденето е много важно мястото за поставяне на инструмента, което 
се показва на първите уроци, както става ясно от книгата „Очерци за обуче-
нието по акордеон“ на автора Петър Маринов: „Инструментът стои изпра-
вен, успоредно на тялото и се закрепва към него с ремъци. Те могат да се удъл-
жават или скъсяват. Скъсявайки левия ремък, акордеонът се измества наляво 
така, че тежестта му пада върху левия крак. Това изместване от една стра-
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на, се прави с цел да бъде напълно свободно движението на меха, от друга – да 
осигури максимална свобода за движенията на дясната ръка (китка и пръ-
сти) по дясната клавиaтура (мануал)“. [Маринов, 1996, с. 10].

Съществуват акордеони с различна големина в зависимост от възрастта и 
физиологията на изпълнителя. Две са разновидностите: единият е с клавиши, 
а другият – с копчета за дясната клавиатура. И при двата вида начинът на зву-
коизвличане от части е еднакъв, но разликата идва в подредбата на дясната 
клавиатура: „Разликата е в подредбата на клавишите и копчетата, която 
определя така наречената двуредност на клавишите и триредност на коп-
четата за дясна ръка.“ [Маринов, 1996, 25]. И двата вида намират приложение 
в изпълнителската и педагогическата практика, но в България по-разпростра-
нен е акордеонът с клавиши.

Звукоизвличането при акордеона се осъществява посредством движение-
то на меха (отваряне и затваряне): „С натиск върху клавиш или басово копче“ 
[Маринов, 1996, с. 11].

Натискът върху клавиша задейства механизъм, в който при упражняване 
на натиск се отварят една или две клапи (в зависимост от модела на акорде-
она). Въздухът генериран от меха (при неговото движение) преминава през 
отвор под клапата предшестван от така наречения „глас“ (метална трептяща 
пластина, прикрепена към правоъгълен панел). Този панел е прикрепен към 
дървена основа (колона) посредством восък. Съчетанието на отварянето на 
меха и натискът на клавиш образува звука на тази част от акордеона.

Подобен е принципът на звукоизвличане и в левия корпус (баси), с изключе-
ние на доста по-сложната механика за отваряне на клапите. Разликата идва от-
там, че основните тонове в десния корпус са подредени в хроматичен звукоред, 
докато при басите принципът е: „кварт – квинтова координация“ [вж. П. Маринов, 
пак там]. В индивидуално изпълнение функцията на звукопроизводството съче-
тава в себе си комбинацията от двата мануални корпуса посредством меховоде-
не. Срещат се случаи, в които изпълнителите ползват само мануалните корпуси 
поотделно (обикновено най – често се среща в контекста на оркестъра).

По отношение на динамическите възможности при звукоизвличането, при 
употребата на двата мануални корпуса то е възможно освен чрез възможност-
ите на меховоденето, динамични контрасти да се образуват и чрез дълбочина-
та и степента на силата на натиск върху клавишите (респ. „басите“):

„Дълбочината на клавиатурата…е различна….Тази дълбочина може да 
бъде променяна…в зависимост от индивидуалните особености и желания на 
изпълнителя“ [Маринов, 1996, с. 11].

„Необходимо е създаването на усет за употреба на минимална сила при 
свирене. Този усет е тясно свързан и с основните начини за натискане и осво-
бождаване на клавишите и басовите копчета (бързо и бавно), и следва да се ус-
воява още в самото начало“ [Маринов, 1996, с. 11].
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Интересна конструктивна особеност при левия мануал на акордеона е 
това, че съществуват два основни вида: акордеони със стандартни баси и та-
кива с мелодични баси.

При акордеоните със стандартни баси тоновете са подредени в шест реда. 
Копчетата от първи и втори ред изпълняват основните тонове, а останалите 
четири изпълняват техните едноименни акордови структури. „Това са: мажор-
ни тризвучия (трети ред), минорни тризвучия (четвърти ред), четиризвучия 
(мажорно – малко, пети ред), умален акорд (три или четиризвучие, шести ред)“ 
[Маринов, 1996, с. 26].

При инструментите с мелодични баси се определят два варианта:
Първи вариант – подредбата на стандартните баси се запазва като пред тях 

са добавени три допълнителни реда: „С тяхна помощ се изпълняват единични 
тонове ( като първи и втори ред от стандартните баси), но подредени в 
три, четири или пет октавови групи“ [Маринов, 1996, с. 26].

Втори вариант – запазен е видът и функцията на стандартните баси. Тук 
идва ролята на превключвателя (регистъра), който променя останалите редо-
ве. „С помощта на превключвател се променят останалите редове. Вместо 
акорди се изпълняват единични тонове в хроматичен ред, съответстващ на 
изведените отпред мелодични баси, описани в първия вариант. В този случай 
се получава повторение между трети и шести редове. При свирене може да се 
използва единият или другият ред по целесъобразност и за по – голямо удоб-
ство“ [Маринов, 1996, с. 27].

В зависимост от вида и жанра на пиесите за изпълнение, акордеонът е 
конструктивно снабден с превключватели (регистри) и на двата мануални 
корпуса (клавиатура и баси). Броят им зависи от големината, марката и моде-
ла на инструмента. Предназначението им е да включват или изключват опре-
делени октавови групи. „С помощта на тези механични (съществуват и 
сензорни) превключватели се включват и изключват определен брой окта-
вови групи както в дясната, така и в лявата страна на инструмента“ 
[Маринов, 1996, с. 38].

От тук следва да се изведе същественият обект на настоящето изложение. 
Мехът е един от най-важните фактори (вероятно най-важният) за много техни-
чески и художествени решения при употребата на акордеона.

Наред с качествата на меха, които имат пряко отношение към звукопроиз-
водството на инструмента, съществено е участието му в образуването на ди-
намичната картина и някои щрихи.

Фундаменталната роля на меха освен в звукопроизводството е също тол-
кова значима за отделните щрихи. В следващата таблица са представени щри-
хите и начините за постигането им, от гледна точка на това, каква роля изпъл-
нява мехът.
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Схема №1

Основна Второстепенна 

легато (legato)

легатисимо (legatissimo)

стакато (staccato) стакато (staccato)

тенуто (tenuto)

портато (portato)

портаменто (portamento)

нон легато (non legato)

Както става ясно от таблицата, в този случай мехът изпълнява предимно 
второстепенна роля, като второстепенна се има в предвид, че за постигането 
на дадения щрих основна роля играят пръстите и клавиатурата. Ако се обърне 
внимание, щрихът стакато (staccato) фигурира като елемент в двете роли. Това 
е така, защото съществуват два начина за постигане на този щрих, както от 
клавиатура, така и само от мех. „Стакато само от мех се изпълнява обикнове-
но при повтарящи се тонове или акорди. Клавишите или басовите копчета 
са натиснати предварително. Използват се мека атака и мек завършек. Този 
щрих се ползва много рядко и обикновено в бавно или умерено темпо“ 
[Маринов, 1996, с. 54].

В практиката често срещано явление е акцентът, който взаимодейства с 
основните щрихи с цел постигане на художествена интерпретация на творба-
та. Този акцент може да бъде постигнат и чрез мех и чрез клавиатура.

Други способи, при които мехът има основна роля, са тремоло и вибрато.
Характерно за тремолото при акордеона е, че прекъсването на звука 

може да се получи чрез пръсти, мех, и комбинация на пръсти и мех. Когато се 
тремолира от пръсти, това може да се прави както върху един, така и върху 
няколко тона в двете ръце. Тремолото от мех е доста по трудно за изпълнение 
и според Петър Маринов съществуват няколко предпоставки за по – лесното 
му изпълнение:

„Добре прикрепен към тялото на изпълнителя инструмент със здрав мех;
Достатъчно стегнат ремък, който придържа лявата ръка близо до 

корпуса;
Използване на максимално икономични движения при изпълнението;
Левият корпус да не се опира върху левия крак“ [Маринов, 1996, с. 59].
Разликата между тремолото и вибратото при акордеона е, че вибратото се 

получава без прекъсване на тона и има промяна само в силата на звука. 
Според П. Маринов начините за получаване на вибрато са:
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„ – разнопосочно движение от китката на лявата ръка, при лежащ тон 
или акорд в дясната ръка и запазено общо движение на меха;

 – кръгообразни, странични или вертикални движения от китката на дяс-
ната ръка при лежащ единичен тон или акорд в дясната ръка и запазено общо 
движение на меха в двете посоки;

– удари по десен или ляв корпус с ръка, крак и други при лежащ тон или 
акорд в дясна или лява ръка или едновременно в двете ръце;

– пряко въздействие с ръка по ребрата на меха“ [Маринов, 1996, с. 65].
Мехът на акордеона е изключително важна част, чрез която се постигат и 

много динамични отклонения, като creschendo, decreschendo, sforzando и 
други. Всички тези динамични техники се усвояват чрез определени упражне-
ния, които в процеса на работа с преподавател и самостоятелната работа усъ-
вършенстват техниката и допринасят за по-безпроблемното боравене с меха.

В заключение на изложената проблематика може да се обобщи, че от само-
то създаване на акордеона до наши дни, мехът е една изключително важна 
част по отношение на звукообразуването, изпълнението на щрихите и дина-
мичните нюанси на произведенията. Правилното боравене с него е изключи-
телно важно, както за един музикант-изпълнител, така и за преподавателя в 
клас, защото както на концерт изпълнителят пресъздава настроението на пи-
есата, която изпълнява, така и учителят трябва да пресъздаде настроението 
на песента на децата.
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ИНдИВИдУАЛНИТЕ зАНИмАНИЯ ПО кЛАСИЧЕСкА кИТАРА В 
кОНТЕкСТА НА ОБУЧЕНИЕТО НА дЕцА СЪС СПЕцИАЛНИ 

ОБРАзОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Дайана М. Рачева 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Възприемането на музика е първична основополагаща дейност, която 
съпровожда човек още от неговото раждане. Чрез занимания с музикален инстру-
мент детето има възможност да разкрие естествения си стремеж да подражава и 
пресъздава, да проявява себе си по различен начин. Музикалната игра също изпълня-
ва съществена роля за развитието на основните психически процеси, които под-
готвят децата за овладяване на нови дейности, умения и навици. Ето защо, музи-
калното изкуство се счита за едно от най-привлекателните средства за възпита-
ние и естетическо въздействие върху подрастващите.

Ключови думи: деца със специални образователни потребности; изкуство; те-
рапия; класическа китара; игра

Abstract: A perception of music is a primary fundamental activity, which attends a 
human further from his birth. By occupations with musical instrument a child has an 
opportunity to reveal its real ambition to imitate and recreate, ambition to show its nature in 
different way. A music game also fulfils essential role for development of basic psychical 
processes, which prepare the children for mastering of new activities, skills and habits. That’s 
why, the music art is considered for one of the most attractive instruments for education and 
aesthetic impact on rising generation.

Keywords: children with special educational needs; art; therapy; classical guitar; game

„Децата са като пеперуди, носени от вятъра. 
Някои могат да се издигнат по-високо 

от другите, но всички те летят по 
най-добрия начин, на който са способни.” 

М. Монтесори 

Тези думи на световноизвестния италиански педагог д-р Мария Монтесори 
звучат актуално и днес. Време, в което се наблюдава не само повишена загри-
женост за детското развитие, но и ново осъзнаване за личността на детето – 
нейното физическо и психическо здраве, както и възможността за качествен и 
пълноценен начин на живот.

В основата на напредъка на всеки индивид стоят редица фактори, свърза-
ни както с влиянието на генетичните предпоставки, така и с условията на ма-
териалната и социалната среда. Важно място заема и връзката между дете, 
семейство и училище, чрез която се полагат основите на индивидуалността, 



25

възпитанието и социализацията. Образованието има основната задача да под-
помогне детското развитие във всички аспекти от живота – духовно, морално, 
когнитивно, емоционално, естетическо, социално и психическо.

Въпросът за обучение и възпитание на деца със специални образователни 
потребности (СОП1) е актуален педагогически проблем на нашето време. 
Терминът „деца със специални образователни потребности“ е заимстван от 
англоезичната педагогическа литература („children with special educational 
needs“) и се прилага успешно във всички международни документи, издадени 
от ЮНЕСКО. Един от най-важните документи за правата, интересите и образо-
ванието на хора със специални нужди е Декларацията от Саламанка, подписа-
на от делегатите на Световната конференция „Образование за хора със специ-
ални нужди“, проведена в Испания през юни 1994 г. В Декларацията се посоч-
ва, че „децата със специални образователни потребности трябва да 
имат достъп до обикновените училища, които да им осигуряват педаго-
гика, насочена към детето и неговите нужди“. [Рачева, 2017, с. 44] 

Съгласно НАРЕДБА №1 на МОН от 23 януари 2009 г. (с допълнения и изме-
нения от 2015 г.), децата и учениците със специални образователни потребно-
сти се включват в следните категории : 

1. деца с различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени 
(умствена изостаналост); множество увреждания;

2. с комуникативни (езиково-говорни) нарушения;
3. с нарушения на способността за учене – дислексия, дисграфия, 

дискалкулия;
4. с емоционални и поведенчески разстройства;
5. с разстройства от аутистичния спектър.
По данни на Националния статистически институт2 от 2011 г., в България 

живеят 474 267 лица с вид/степен на увреждане, от които 9 039 са деца на въз-
раст под 16 години [6]. Факт е, че повече деца в страната са диагностицирани 
със заболяване, изискващо специална педагого-психологическа и/или меди-
цинска помощ. Според показатели на УНИЦЕФ – България, предполагаемият 
брой на децата с увреждания и затруднения в развитието3 е приблизително 32 
000 [7]. Въпреки това, към днешна дата отсъства официална статистика за об-
щия брой деца със СОП и/или хронични заболявания в България.

Законът за предучилищното и училищно образование от 2015 г. дава шанс 
на тези деца, които не се справят с приетия в „масовото“ училище образовате-
лен минимум и държавни стандарти, да бъдат интегрирани в общообразова-
телната система. В рамките на учебната 2018 – 2019 г. са регистрирани 22 035 

1  За краткост, по-нататък в изложението ще използвам общоприетата абревиатура СОП.
2 Данни на НСИ Преброяване 2011 г. Лица с увреждания към 1. 02. 2011 г.
3 Данни на Държавната агенция за социално подпомагане за броя на децата с над 50% увреждане, чиито семейства 

са получавали финансова подкрепа съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането 
му, както и данни на Националния център по обществено здраве и анализи относно броя на децата с под 50% увреждане.
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деца с увреждания и специални потребности, които посещават училища и дет-
ски градини. [пак там] 

Родители, педагози и специалисти от различни области обединяват сили в 
прилагането и усвояването на форми и техники за работа с деца и ученици със 
СОП. Непрекъснато се търсят: средства и начини за осигуряване на достъпна 
и стимулираща среда; дидактични материали, съобразени с обучителните 
нужди на децата; ресурсно подпомагане; включване на учениците в специ-
фични (индивидуални) образователни програми. Прилагането на различни 
терапевтични подходи има за цел модифициране на детското поведение как-
то у дома, така и в училище. 

Изкуството, като средство за естетическо възпитание, е базисен фактор за 
формиране на личността на детето по посока на хармонично развитие на не-
говия интелектуален потенциал4. Усвояването на универсалния език на изку-
ството подпомага постепенното формиране на умения и навици за контакт с 
околните и за социална адаптация. Този факт предоставя обобщен поглед вър-
ху педагогическия потенциал на видовете изкуства при решаването на съвре-
менните задачи за обучение и възпитание. Заострянето на интереса в тази 
посока има свои индикации в педагогическата литература. В специализирани 
издания все по-широко навлизат понятия като „артпедагогика“ (художествена 
педагогика/обучение чрез изкуство), „арттерапия“ (терапия чрез изкуство) и 
„музикотерапия“ (терапия чрез музика). Първите две отразяват един широк 
фронт на взаимодействие между различни области, в които цялото изкуство е 
в ролята на специализиращ, надграждащ фактор спрямо традиционно раз-
клонени социални сфери. Третото понятие пряко засяга заниманието с музика 
в контекста на благотворното, лечебно въздействие върху личността. Именно 
в този аспект кристализира особено ценната роля на конкретен вид изкуство 
в процеса на въздействието му върху децата със СОП. 

Музикалната дейност, с нейното емоционално-положително отношение и 
увлекателен характер, се превръща в уникално средство за педагогическо 
въздействие на деца със специални потребности. В подкрепа на това твърде-
ние са и думите на Надежда Витанова, според която музиката е „антистресов 
фактор, защита от страх, недоволство, злоба поради нейния ефект на 
изживяно удоволствие, на психичен комфорт.“ [Рачева, 2017, с.3] Днес, все 
по-често се използват т.н. музикотерапевтични подходи, предоставящи голя-
мо разнообразие от техники, които могат да бъдат включени в работата с деца 
със СОП. В интерес на основната цел на настоящото изложение, са изброени 
някои от приносните концепции в тази посока. Краткият коментар към тях ви-
зира обхвата и пояснява предмета на тяхната насоченост.

„Креативната музикотерапия“, създадена от Пол Нордоф (1909 – 1977) и 
Клайв Робинс (1927 – 2011), първоначално е предназначена за работа с деца 

4  В „Законите“ на Платон музикалното образование е тъждествено на възпитанието изобщо.
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със СОП. В последствие се прилага успешно и при работа с възрастни като се 
използва както в групови, така и при индивидуални занимания. 
Импровизацията (с глас или инструмент по избор), в условията на индивиду-
алните занятия, има за цел да подобри музикалните способности на обучава-
ния, както и уменията му за изразяване на вътрешните преживявания. 

Широко приложение намира и концепцията на Карл Орф (1895 – 1982) – 
„Шулверк“, която първоначално се използва като система за музикално обуче-
ние на деца. Методът има благотворно влияние върху координацията, сръч-
ността и концентрацията на обучаваните. Постепенно се налага приложение-
то му като вид терапия и специализирано обучение на хора с широк спектър 
увреждания. Заниманията (групови или индивидуални) включват разнообра-
зие от помощни средства като: игри с движенията на тялото; работа с речта, 
гласа и емоциите; включване на музикални инструменти (предимно ударни). 

Методът на Шиничи Сузуки (1898 – 1998) – „Талантливо образование“ е 
разработен на основата на произведения от класическата музика с цел музи-
кално обучение и възпитание още в ранно детство. Първоначалните уроци (ин-
дивидуални, групови и/или с присъствие на родител) представят свиренето на 
инструмент като игра, а начинът за усвояване на музикален материал е на 
принципа на подражанието. Този тип дейност спомага за развитие на детската 
мотивация, творчество, памет и концентрация, както и обич към изкуството. 

Въпросът за музикално-творческата активност на детето се разглежда и в 
метода на проф. д-р Надежда Витанова – член на Българската асоциация по 
музикотерапия, Дружество на психолозите в България и Българско дружество 
по психодрама и групова терапия. Нейната програма е фокусирана върху на-
сочване на индивидуалната активност и търсене на единство и хармония във 
физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето в 
предучилищна възраст. Същността на метода се изразява в комплексното въз-
действие на трите активни дейности – слушане, възпроизвеждане и сътворя-
ване на музика. Терапевтичните занимания са изградени въз основа на инди-
видуалния подход в обучението и се провеждат в игрова ситуация.

Налице са съществени сходства както в концепциите, така и в придружава-
щите ги методи и похвати. От първостепенно значение при всички автори е 
взаимодействието с музиката – нейното опознаване и разбиране, което тряб-
ва да бъде лесно достъпно, да подтиква децата към експерименти, към спон-
танност и свобода. Главните цели и задачи на музикалното обучение са насо-
чени към развиване на себеизразяването, уменията за комуникация и взаимо-
отношенията, изграждане на стабилна и богата индивидуалност, насърчаване 
на креативността и освобождаване от патологични модели на поведение. Не 
на последно място е значимостта на музикалната игра, нейната роля като вид 
интерактивен метод и похват с водещо значение за детската активност и раз-
витие на творческите способности.
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Като преподавател по класическа китара на деца от различни възрастови 
групи, имам поглед върху част от проблематиката, засягаща както общите, 
така и специализираните потребности към процеса на образование. От пози-
цията на натрупан опит и въз основа на целенасочено извършени наблюде-
ния считам, че базисните теоретични принципи, изложени в горепосочените 
терапевтично-образователни методи, биха могли да се използват успешно и 
при целенасочена работа с деца със СОП. Нещо повече, виждам техния бла-
готворен потенциал през призмата на креативно преосмислена и приложена 
специализирана методика на обучение по музикален инструмент – в конкрет-
ния случай – класическа китара. Точното установяване на ролята на отделните 
компоненти, участващи в инструментално-изпълнителския процес, както и 
определяне на закономерностите, на които са подчинен техните взаимоотно-
шения, стоят в основата за намиране на правилен подход и ефективни методи 
на обучение и възпитание.

От основно значение за качественото протичане на заниманията по кита-
ра с деца със СОП е прилагането на т.н. индивидуален подход. Той бива съо-
бразен с типа нервна дейност на ученика и същността на обучителните труд-
ности, желанието за работа, стабилността на вниманието и бързината на усво-
яване на зададения материал. Важно е педагогът-китарист да подхожда твор-
чески по време на заниманията с всеки отделен ученик; да умее да определя и 
групира възложените задачи по степен на трудност (от по-леки към по-слож-
ни). Това се прави с цел улесняване възприятията на детето, чрез подбор на 
кратки, ясни и точни обяснения. Деликатното коригиране и напътствията 
също спомагат за изграждане на навици за самоконтрол, целеустременост и 
съсредоточеност. Желанието на детето да музицира, удобството, което чув-
ства при досега с музикалния инструмент, са от първостепенно значение.

Играта е основен подход за възприемане на света от страна на подраства-
щите индивиди. Тя допринася за моралното и емоционално развитие на деца-
та, както и за тяхната физическа активност. В периода на предучилищна и на-
чална училищна възраст играта е основна дейност, източник на удоволствие, 
проява на свобода и инициатива. Чрез нея се развиват основните психически 
процеси като внимание, концентрация, воля, памет, възприятие, въображе-
ние. Играта е именно онова средство, което създава всички условия за самос-
тоятелност на детето по време на упражнения. В качеството си на метод и пох-
ват, тя има водещо значение за активността на детето – източник на духовно 
израстване и развитие на творческите способности.

Често срещан и по-ярко изявен при децата със специфични потребности 
проблем е загубата на желание за работа. В такава ситуация педагогът не бива 
да упражнява излишен натиск. Непрекъсната смяна на различни дейности е 
добро решение на проблема, като по този начин се поддържа вниманието и 
концентрацията на детето за по-дълъг период от време. Съществен принос 
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има и даването на жив пример от преподавателя – спомага за изграждане на 
детските музикални представи (чрез зрително и слухово възприемане) и е об-
разец за художествено-артистично изпълнение. С овладяването на инстру-
мента и преодоляване на първоначалните трудности, се поражда и чувство на 
удовлетворение от собственото изпълнение. Ето защо, провеждането на сис-
темни занимания с класическа китара спомага както за благоприятното разви-
тие на музикалните способности, така и за обогатяване на интелектуалния 
потенциал – детето се изявява не само като зрител, но и като участник в увле-
кателен процес.

Учителят по китара изпълнява важната функция на модератор на музикал-
ните заложби, влечения и потребности. Той е изправен пред нелеката задача 
да открие, изучи и подбере най-ефикасните методически средства за постига-
не на по-добри резултати в учебно-възпитателния процес на деца с образова-
телни потребности. 

В заключение, намирам индивидуалните занимания с класическа китара 
полезни за изграждане на музикално-слуховите възприятия и нотното огра-
мотяване. Смятам, че чрез тях е възможно да се постигне напредък не само в 
сферата на специфичните, но и в действието и изграждането на общите пси-
хични способности, както в концентрацията на вниманието, така и в емоцио-
налното и мисловното развитие на децата със СОП. 
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мЕждУ РЕдОВЕТЕ НА ЕдНА дОкУмЕНТАЛНА ХРОНИкА
Between the lines of one documentary chronicle

Момчил Николаев Енчев 
Докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

Факултет по изкуствата, Катедра „Музика“
Резюме: През 2005 г., под редакцията на проф. д-р Юлиан Куюмджиев е изда-

дена личната двустранна кореспонденция между големите български музи-
канти – Константин Илиев (1924 – 1988) и Лазар Николов (1922 – 2005). Книгата 
се издава в Пловдив с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Въпреки че 
литературният жанр „писмо“ предполага преди всичко разгръщане на ин-
тимно изповедна мисловност, то тази кореспонденция е ярък и обективен 
документ, който според редактора „представлява автентично свидетел-
ство за преломни години в музикалната ни история, очертава пътя към но-
вата българска музика от втората половина на XX век и осветлява по разли-
чен начин процесите в този път“. [3, 3] Книгата съдържа 234 писма, които за-
емат период от 40 години в живота на композиторите между 1945 г. и 1987 г. 
Тя разкрива първите стъпки, мъчителното създаване и утвърждаване на 
българския музикален модернизъм, превърнал се в лична съдба и художестве-
на идентификация на двамата творци.

Ключови думи: Композитор, модернизъм, национален, цензура, писмо, 
творчество

Abstract: In 2005, under the edition of Prof. Dr. Julian Kujumdziev, the private 
correspondence between the two prominent Bulgarian musicians – Konstantin Iliev 
(1924 – 1988) and Lazar Nikolov (1922 – 2005) has been published. Тhe book was 
issued in Plovdiv with the support of the national fund „Culture“. Even though this series 
of letters suggest informal, intimate form of communication, close to a confession, this 
correspondence is a clear and objective document. „This book authentically represents 
а turning point in our music history, creating new ways for the contemporary Bulgarian 
music during the second half of the XX th century, as well as putting a light on those 
processes and explaining them in a different way“ , states Proff. Rr. Julian Kujumdziev. 
(page №3) The 234 letters in this book contain a period of 40 years from the lives of the 
composers – between 1945 and 1987. It reveals the beginning of the painful creation 
and establishment of a new type of Bulgarian contemporary music. This process turns 
into a lifelong mission for the two composers, both professionally and personally.

Кey words: Composer, modernism, national, censorship, letter, creative works

Още първите писма, които датират от 1945 г., разкриват мащабите на ново 
за тогавашната българската култура явление – абсолютната цензура на тотали-
тарната държава върху свободната творческа мисъл. Често в тази политиче-
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ска реалност независимите художествени пориви „извън кутията“ на идеоло-
гията са считани за враждебни и безплодни. Всеки творчески „ентусиазъм“, 
прескочил „желязната завеса“ бива системно задушаван. Стъпките са ясни: 
насочване прожектора на назиданието върху инакомислещите, тяхното пуб-
лично заклеймяване от позицията на водещите капацитети и безпощадното 
им изолиране. Под повърхностните етикети – „формализъм“ и „упадъчен мо-
дернизъм“ попадат ярки творчески дарования. Именно за такива две съдби 
четем между редовете на тази затрогваща документална хроника.

Композиторите Константин Илиев и Лазар Николов, едва навлезли в про-
фесионалния си път, се сблъскват със задушаващото администриране и идео-
логическата „преса“, отровили по еднакъв начин взаимоотношенията в раз-
личните художествени общности. Този период е отразен в първата поредица 
писма и според проф. д-р Юлиан Куюмджиев „съвпада с времето след печално 
известното постановление за музиката от 1948 г., след което комунистически-
те идеолози в тогавашния Съветски съюз се опитват да поставят композитор-
ското творчество върху тесните коловози на нормативната естетика на социа-
листическия реализъм“. В писмо №11 от 1949 г. прозира тъжната равносметка 
на младия Лазар Николов: „колкото до нашата кариера – аз вече отдавна се 
примирих. За мене всичко е съвсем ясно. Загубих картата, на която най-много 
залагах в живота си“. [3,15] 

Въпреки тоталната цензура върху възможните влияния на западно-евро-
пейското изкуство върху творците от „Източния лагер“, бързоразвиващата се 
технология на радиоприемника е единствената връзка на двамата композито-
ри с модерните музикални тенденции. Слушайки „Музика за оркестър“ от 
Готфрид фон Айнем (1918 – 1996), Константин Илиев „плаче“ – „И той върви по 
същия път, по който сме трогнали и ние. Но ние трябва не да вървим, а да 
бягаме; да бягаме до задъхване, до изнемогване, за да го надминем. Защото 
той живее „там“ , а ние „тук“. Разбираш ли? И ако ние стигнем преди него въ-
преки веригите, които ни стягат, победата ни ще бъде тройна… Докога ще 
ни залива тази тъпоумна простащина?“ ( писмо № 15 от 1949 г.) [3, 19]

Писмата между Константин и Лазар са една самотна, интроспективна кому-
никация, която осветлява екзистенциалните им възгледи за смисъла на твор-
чеството, за значението на композициите им в българската музика и най-вече 
за безизходното съществуване на тези, които мислят и чувстват „не както тряб-
ва“. Това силно ги гнети: „Понасям всичко много тежко, защото знаеш, че не 
съм създаден да мълча и да понасям безропотно нещо, което мога със слово и 
дело да смажа.“ – възкликва Константин Илиев в писмо №33 от 1949 г. [3, 32] 
Още тогава, в тази далечна година, се появява дилемата за смисъла на член-
ството им в Съюза на българските композитори. В писмо № 34, Лазар Николов 
е категоричен: „Час преди да получа писмото ти, аз взех решение да се откажа 
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от членството си като композитор. Ако ти сториш същото нещо, ефек-
тът ще бъде пълен. Ясно е, че нашите колеги искат жертви и че за такива сме 
определени ние. Ако искаш да не им доставим това голямо удоволствие да се 
погаврят с нас, смятам, че трябва да се присъединиш към моето решение. 
Бързо, светкавично трябва да се действа. Ха, да те видя сега – решителен ли 
си?“ [3, 34] В пориви на отчаяние Константин Илиев унищожава част от творби-
те си. „С мъка се задържам да не изгоря всичко, което съм писал. И в действи-
телност не сме ли двамата с тебе едни мили безумци? Едни безвредни мани-
аци?“ (писмо №44 oт 1950 г.) [3, 42] Въпреки силното им желание още тогава „да 
се отстранят“, животът им отрежда друго – Константин напуска СБК малко пре-
ди смъртта си, а по ирония на съдбата Лазар става председател на същия този 
съюз едва през 1992 г.

Житейската действителност по еднакъв начин грубо погазва творческото 
„аз“ на двамата приятели. Те, обаче, реагират коренно различно. Ако използ-
ваме Шумановата психо-емоционална дуалистика, бихме прикачили за 
Константин Илиев знака на огнения Флорестан, а за Лазар Николов – спокой-
ния мечтател – Евзебий. Свидетелство за това са техните тежки изповеди: ту 
отчаяно разрушителни, ту иронични, понякога крайно апатични, а друг път – 
уморено примирени. В писмо № 48 oт 1950 г., Константин Илиев споделя с поч-
ти фаталистичен тон: „Ние сме осъдени с най-жестоката присъда: да се заду-
шим в собственото си аз. Не чувстваш ли, че вече започваш да посиняваш, че 
езикът ти надебелява, че очите ти излизат от орбитите? Не чувстваш ли 
нажежения обръч, който стяга главата ти?“. [3, 45] Няколко писма по-ната-
тък Константин дава откровен израз на пълната си душевна депресия: 
„Посрещнах новата година с онова отвратително чувство на пълно равно-
душие и нещо по-лошо – на пълна безчувственост към всичко хубаво и лошо. 
Къде останаха възторзите? Къде останаха копнежите към недостижимото 
красиво? Къде остана вярата в бъдещето? Къде са най-после и моите 26 годи-
ни? Убито е всичко, което беше съдържание на моя духовен живот. Аз съм само 
една кукла, в тялото на която има само ластици, които крепят и движат 
ръцете и краката ù. Спрямо живота съм също така равнодушен, както скопе-
цът към жените.“ (писмо № 66 от 1950 г.) [3, 60] На тези силни слова Лазар 
Николов отговаря: „Коце, аз въпреки отчаянието си продължавам да рабо-
тя… Напук на униженията и отчаянието продължавам да работя. Пожелавам 
и на тебе същото. Неприятностите са неизбежен спътник в живота, затова 
продължавай да работиш.“ (писмо № 49 от 1950 г.). [3, 47] Изолиран от столич-
ния музикален живот (като диригент на Русенската опера и симфоничен ор-
кестър), лишен от възможността да комуникира с приятелската група напред-
ничави музиканти в София, Константин Илиев чете много. В голямата литера-
тура той търси липсващите духовни устои на сивото ежедневие. Увлича се по 
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Стефан Цвайг и приема като своя една от мислите на големия писател: 
„Духовните прегради и изолираност, които една диктаторска власт нала-
гат над свободните духове, ги правят по-устойчиви, по-възвишени и по-дъл-
боки!“ (писмо № 96 oт 1952 г.) [3, 85] До края на живота си – емоционален, ра-
ним, често конфликтен, Константин, обаче, остава непоклатим и последовате-
лен в отстояването на тези думи, които напълно го идентифицират като лич-
ност и творец. От своя страна – уравновесен и реалистичен, Лазар отговаря на 
същата действителност по следния начин: „Ако хората имаха време да се зани-
мават с нас, сигурно биха се смели на Донкихотовщината ни да се противо-
поставяме на историческия ход на събитията. Сигурно ни биха сметнали и за 
смахнати и за това, което пишем. А пък то е толкова изкуство, колкото е 
всичко това, което наричаме изкуство. Но именно тая наша жалка действи-
телност няма да позволи на хората да разберат това.“ (писмо №113 от 1953 
г.). [3, 97] 

Важна сюжетна линия в тази исторически значима кореспонденция е об-
менът на мисли, свързан с естетическите принципи и лични художествени 
възгледи. Съпоставят се композиции на съвременни български автори с твор-
чеството на техни колеги „зад желязната завеса“. В Прага, по време на своята 
специализация, Константин Илиев се запознава с така модерната тогава 1/4 и 
1/6 тонова система. В писмо до своя приятел, той споделя: „Проверих се колко 
мога и колко не мога; поизмених отношението си относно доста въпроси, 
свързани с творчеството, и, струва ми се, направих още една крачка към са-
мия себе си, относно стила… 1/4 и 1/6 тоновата музика е интересна, но само 
интересна, нищо повече. Аз написах три пиеси за соло цигулка в 1/4 система и 
сам си се смея на композицията, въпреки, че Хаба изпадна във възторг от нея“. 
(писмо № 5 oт 1947 г.) [3, 10] 

Както по-горе стана дума, двамата млади композитори понякога до късно 
през нощта слушат музикални рубрики, които представят творчеството на 
композитори, отдавна изпълнявани в западна Европа. Превърнали се в класи-
ци на ХХ в., гении като Сергей Прокофиев, Игор Стравински, Паул Хиндемит, 
Белла Барток, Арнолд Шьонберг и др. изумяват двамата приятели с новатор-
ския си почерк. Константин Илиев ги определя като „първожреци в храма на 
съвременната култура, като първи, доловили модерното в психиката на съ-
временния човек“. Той споделя: „… по радиото всяка вечер слушам нова музи-
ка и това ме кара да лудея от мъка. Приличам на бедуин, който вижда оазис 
сред пустинята, но се оказва мираж. Тогава жаждата е още по- жестока“. (пис-
мо № 10 от 1949 г.) [3, 14] В момент на истинско възхищение от Концерта за 
тромпет, фагот и струнен оркестър от Паул Хиндемит Константин Илиев въз-
кликва: „Гениална творба! Знаеш ли, че нашият век ще даде на човечеството 
повече гении в музиката, от когато и да е“. (писмо №68 от 1951 г.) [3, 62] 
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Писмата на Константин Илиев и Лазар Николов са своеобразна дискусия 
по проблемите на модерния композиционен стил. Твърде рано двамата поста-
вят ярка разделителна линия между своя, макар и неоформен композиционен 
почерк и музикалния език на своите учители – видни представители от второ-
то поколение български композитори. Чужди на тоталитарния естетически 
догматизъм, Константин и Лазар отричат неговите най-характерни белези: со-
циалистическия реализъм и съчиняването на музика в „народен тон“ като за-
дължителен израз на българския национален стил. Космополити по дух, два-
мата композитори през целия си живот търсят собствен авангарден музика-
лен изказ. Търсят го в умозрителните технологии на додекафоничното писмо, 
в абстракциите на „чистия стил“, в „абсолютната полифония“, освободена от 
всякаква вертикална организация. Лазар Николов е убеден: „Вече 200 години, 
откакто съществува монодичният стил. Във втората половина на ХХ век 
това не може да продължава, защото нищо ново не може да каже с него. 
Спасението е само в новия контрапунктичен стил.“ (писмо № 40 от 1950 г.) [3, 
37] „…кратки, характерни теми или безкрайно развиващи се мелодии в някак-
ви варианти на познатите форми“ – пише Константин Илиев в Писмо № 23 от 
1949 г. [3, 25] И по-късно: „…създаване на съвременен композиционен стил – 
ясен, прост и логичен – без да се заимстват формални, мелодични и ритмич-
ни схеми от предшестващите епохи. Един стил, който ще бъде характерен 
като този на Бах или Моцарт и който ще бъде квинтесенцията на нашата 
епоха. Стил, който още никой не е постигнал в неговата чиста форма.“ (пис-
мо №23 от 1949 г.) [3, 25] 

Между редовете на тази дългогодишна кореспонденция се разкрива може 
би най-удивителната сюжетна линия – тази на непреходните човешки ценнос-
ти. „Удивителна е чистотата в отношенията между двамата музиканти, непонят-
но е сякаш взаимното съпричастие и удовлетворение от творческите успехи 
на другия“ – пише редакторът на книгата проф. д-р Юлиан Куюмджиев в своята 
уводна статия. „Често си спомням с тъга за времето, когато се виждахме все-
ки ден, всеки мечтаеше за нещо в музиката и това „нещо“ беше толкова общо. 
Помниш ли следобедните разговори и спорове в твоята стая на „Бенковски“ и 
после вечерите в „Клуба на Културните Дейци“, после оживената кореспон-
денция, пълна с крайни оценки и безкрайна вяра в справедливото бъдеще. 
Старческа сантименталност? Не! Опит да се улови една здрава опора. 
Хлъзгавата пътека на времето е много трудна“. Така се обръща Константин 
Илиев към своя приятел в писмо № 207 от 1979 г. [3, 170] В същото писмо той 
споделя намерението си да напише книга за Лазар, дълбоко убеден, че е най-
подходящият човек за това. „Всъщност пиша ти, не за да правя литература, 
а да ти предложа нещо, което отдавна ме смущава и което е крайно време да 
направя в името на нашето приятелство, на историята (българската, раз-
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бира се), на истината. Ще кажеш: кой ли пък се интересува от истината? 
Сега, разбира се, никой. Но утре ще остане на поколенията само лъжата. 
Само тя е документирана.“ [3, 170] Минават осем години. Лазар поздравява 
своя приятел за рождения му ден в типичния си лаконичен изказ: „Драги Коце, 
Честит Рожден Ден! Изказвам ти дълбокото си убеждение, че ти написа висо-
ко-художествени произведения, чиято красота тепърва ще стига до хората. 
Бъди спокоен за това твое творческо дело. Това спокойствие е и щастие.“ 
(писмо № 233 от 1987 г.) [3,196]

Музикалната наука тепърва ще дава отговори какво са постигнали двамата 
композитори в творческите си търсения, доколко са открили „чистата музика“ 
и има ли всъщност такава. Едно е сигурно – трудният житейски и професиона-
лен път на Константин и Лазар изгражда човешко взаимоотношение – фено-
менално по своята същност. Тяхното приятелство надскача личното музикант-
ско его, създава мощна енергийна връзка, неподвластна на времето и обстоя-
телствата. Късните писма са своеобразна, трогателна ретроспекция. В тях про-
зира зрелостта и умиротворението на две „високи личности“, които изповяд-
ват еднакви ценности и еднаква увереност, че ще оставят следа. 
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Резюме: В доклада се анализира значението на музикално-двигателни и танцо-

ви импровизации в музикалното развитие на децата от предучилищна възраст 
като средство за развитие на тяхното въображение. Музикално-двигателните и 
танцови импровизации формират художествено-творчески способности у децата, 
способстват за активизацията на тяхното музикално и художествено-творческо 
развитие – това е ключът към музикалното образование и развитие на детето от 
предучилищна възраст, към създаване на творчески активни личности.
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Abstract: This paper analyses the importance of movement and dance improvisations in 
the musical development of children in preschool age as means to develop their imagination. 
Movement and dance improvisations form the artistic and creative abilities of children, 
contributing to the enhancement of their musical, artistic and creative skills. This is the key to 
the musical education and development of children in preschool age and the forming of 
creatively active personalities.
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В съвременния период от развитие на обществото е необходимо да се съз-
даде творчески активен човек, който да има способността да решава нови жи-
тейски проблеми ефективно и нестандартно.

Според съвременните педагози една от най-неотложните задачи на съвре-
менното образование е идентифициране, подкрепа и развитие на творческа, 
креативна личност. Тази способност обаче се нуждае от специални грижи по 
отношение на развитието.

Една от основните цели на образованието е развитието на творчески лич-
ности чрез развитие на въображението, което стои в основата на творчество-
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то. Затова от голямо значение е създаване на интерес и развитие на художест-
вени и творчески способности у детето, както и създаване на интерес към са-
мостоятелна творческа дейност.

Въображението е един от най-важните аспекти от живота на детето. 
Въображението е това, което дава на детето сила да осъществява идеите си. 
Въображението е много важно да се развие в предучилищна възраст, тъй като 
тогава се извършва подготовката за училище и развитието на когнитив-
ните функции на детската психика става по-интензивно. Всяко дете има вроде-
ни творчески способности, но само деца, при които условията на образова-
нието позволяват да се развива въображението, а чрез него и творческите им 
способности, израстват като творчески хора.

Огромна роля в развитието на въображението на детето и неговите твор-
чески способности играе изкуството и музиката като вид изкуство. Изкуството 
обогатява вътрешния свят на детето, преживяванията му, участва във форми-
рането на съзнанието, на личните му качества. В музиката децата могат да из-
разят себе си и да се повиши емоционалната им отзивчивост към възприема-
нето на музиката. „Музиката е форма за общуване, среда за изява и комуника-
ция, която разширява хоризонта на живота на съвременните деца, учи ги да 
бъдат пълноценни и креативни в личния си живот“ [Коловска, 2019, с. 435].

Една от задачите на музикалното образование е развиването на въображе-
нието и творческата активност на децата от предучилищна възраст чрез музи-
кална дейност.

Музикалното развитие на личността особено ярко се проявява в творче-
ската музикална дейност.

Музикалното въображение е важно за развитието на личността на детето.
По своята същност детето е много активно, подвижно, дейно и естествено 

в музикалните си изяви. Следователно в много отношения музикалното обра-
зование на децата се насърчава от такива дейности като музикално – двига-
телни и танцови импровизации. Те служат на детето за опознаване на заобика-
лящата го реалност и в същото време са средство за изразяване на музикални 
образи, характера на музикалните произведения. „В основата на приобщава-
нето към музиката лежи индуктивният подход – както по отношение на въз-
приемане на необходимата терминология, така и по отношение на изработва-
нето на необходимия музикален вкус, предпоставка за обективна естетическа 
оценка“ [Коловска, 2011, стр. 8].

Импровизацията, по силата на своите специфики, е най-способна да разви-
ва въображението на детето, да разкрие и развие детския творчески 
потенциал.

Според проф. Н. Витанова „Емоционалният отклик към музиката се проявя-
ва във вид на движение, при това, колкото са по-малки децата, толкова двига-
телните им реакции са по-спонтанни. Детето преживява музиката двигателно-
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емоционално – то се върти, смее се, подскача, понякога плаче и се криe (ако 
музиката е страшна за него), но най-често танцува, играе и припява.“ [Витанова, 
1994, стр.180].

Първоначалните творчески прояви на децата в областта на музикално-
ритмичните движения, независимо от скромните им резултати, са много ва-
жни, те са началото на бъдещата им творческа дейност. Творчеството насърча-
ва развитието на паметта, мисленето, активността, целенасочеността и наблю-
дението, въображението.

Творческата дейност на децата се развива постепенно чрез целенасочено 
обучение, разширяване на музикалния опит, активиране на чувства, въобра-
жението и мисленето. Тя отваря пътя към възприемането на различни музи-
кални образи.

Движението с музика развива въображението на детето. Затова е необхо-
димо детето от най-ранна детска възраст да се включи в интересна, завладява-
ща дейност, а именно музикално движение, ритъм. Във взаимодействието на 
музиката и движението, главната роля принадлежи на музиката. Движението е 
средство за предаване на това, което се изразява в музиката.

Придвижвайки се с музика, изпълнявайки всякакви движения или танцови 
композиции, децата се научават да възприемат музикалния материал, като по 
този начин придобиват силни емоционални преживявания.

В същото време въображението на децата се развива, вкусът се формира. 
Разкрива се творческото начало.

Един от начините за развиване на въображението и на творческите спо-
собности на децата в предучилищна възраст е импровизацията.

Какво е това импровизация като цяло и музикална, по-специално?
Импровизация (от латински improvisus – непредвиден, неочакван, внеза-

пен) – композиране на стихове, музика и др. по време на изпълнението.
Музикалната импровизация е изкуство на изобретяване и едновременно 

изпълнение на музика.
Музикалната импровизация като форма на възпитателна работа с деца 

придобива все по-значително място на практика.
Според водещи педагози импровизацията може да се разглежда като дей-

ност, в която се формират музикални умения чрез самостоятелна инициатива 
за търсене на необходимите средства за музикално изразяване.

Въвеждането на елементи на импровизация в музикалната дейност увлича 
децата, поддържа и развива техния интерес към темата, самия процес на съз-
даване на музика. Тези музикални ситуации формират такива качества на ли-
чността като творческа активност, самостоятелност.

Обучението в импровизация предполага развитие на слухово-зрителен-
динамичен стереотип, т.е. способността правилно и незабавно да се превръ-
ща музикалната фантазия в реални звуци или движения.
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Импровизацията е създаване на нещо ново. Неслучайно психолозите смя-
тат импровизацията за първото творчество. Първото творчество, свързано с 
децата от предучилищна възраст, ние свързваме с конкретно дете и неговия 
индивидуален опит в ситуацията по музика. То е тясно свързано с чувствата и 
мислите на децата и се постига с единство на творческите търсения на учител 
и дете. Свободата в импровизацията, творчеството и инициативността на деца-
та, както и удовлетворението от музикалните ситуации, се появяват благодаре-
ние на музиката. Развитието на творческата личност на детето и неговото музи-
кално образование в предучилищната образователна институция са взаимос-
вързани. Като един от важните когнитивни процеси на децата от предучилищ-
на възраст, трябва да се разглежда въображението. Въображението е една от 
най-универсалните творчески способности, а понятието „творчески“ определя 
новостта и оригиналността на създадените образи от въображението.

Творчеството е дейност, която генерира нещо ново, което никога преди не 
е съществувало.

Танците и музикално-двигателните импровизации са изпълнителска музи-
кална дейност. Това не е пасивно съзерцание на това, което се случва, а про-
цес на активно включване на децата в света на танца, в движението, в твор-
чеството. Чрез движение детето възприема музиката по-ярко и емоционално, 
натрупва знания за средствата на музикална изразност.

Децата се научават да общуват в танц, да изразяват настроението си, из-
ползват усвоените движения в танцовото творчество.

Чрез танца формирането на творчески способности у децата от предучи-
лищна възраст може да бъде изключително плодотворно.

Това се дължи на комбинацията от музика, движение и игра в една дейност 
– три характеристики на танца, всяка от които допринася за развитието на 
творчеството и въображението. Влиянието на музиката върху развитието на 
въображението се случва преди всичко в процеса на нейното възприемане, 
който има творчески характер. В тази връзка, творческият характер на всяка-
къв вид музикална дейност, включително танц, става очевиден.

Специфичността на танца е, че художествените образи са изпълнени с из-
разителни движения от изпълнители, без никакви словесни обяснения. В тан-
ца творческото въображение може да се развие по-ефективно, отколкото в 
други видове музикална дейност.

Особеностите на танца го характеризират като дейност, която е благопри-
ятна за развитие на въображението и творчеството на децата в предучилищна 
възраст.

Всичко това показва, че танцът е един вид артистична дейност, оптимална 
за формирането и развитието на творчеството на децата.

Детското творчество в танца е експресивно, индивидуален начин за изпъл-
нение на музикални, пластични, танцови образи.
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Добрият избор на движения би допринесъл за постигането на музикално-
пластично изразяване, съчетаващо както вече познати, така и импровизирани 
от децата танцови движения, свързани с музикалните впечатления и емоцио-
нални преживявания под въздействието на музиката.

За формирането и развитието на предучилищното музикално-двигателно 
и танцово творчество е изключително благоприятен сюжетния танц.

Сценичната танцова привлекателност поради своите характеристики: въ-
ображение, различни музикални герои и тяхното взаимодействие, създава 
разнообразие от игрови ситуации, насърчава децата да бъдат креативни. 
Разнообразието от герои елиминира в тази форма на танц възможността да се 
имитират децата едно друго. Това насърчава всеки участник да търси самосто-
ятелно експресивни движения.

Музикалните движения са продуктивен вид музикална дейност от гледна 
точка на формирането на музикално творчество и творчески качества на ли-
чността. Музикално-двигателните и танцови движения дават възможност на 
децата да се научат да контролират свободно тялото си. Основната цел на тан-
цовата дейност и музикалните движения на децата от предучилищна възраст 
е не само да приобщи децата към танцовото изкуство, но и да възпита у децата 
способност за по-дълбоко възприемане на музиката, да развие музикални 
способности, да формира естетически вкус и интереси, да развие въображе-
нието на децата.

В танцовата дейност децата от предучилищна възраст усвояват различни 
движения и начини за тяхното изпълнение, което също изисква специални по-
знания: за зависимостта между характера на музиката и движенията, изрази-
телността на танцовия образ и зависимостта му от характера на музиката, от 
средствата на музикалната изразност (темпо, динамика, регистър, паузи). 
Децата научават названията на танцовите стъпки, усвояват названията на тан-
ците и това оказва силно влияние върху развитието на въображението в пре-
дучилищна възраст.

Импровизирането може да се разглежда като средство за обучение в тан-
цовото изкуство, като начин за търсене на нещо ново, начин за развиване на 
въображението. Въображението е фантазия. То открива нови светове пред де-
тето, обогатява жизнения опит, подхранва творчеството.

Въображението на детето се развива постепенно, с придобиването на по-
голям опит. Създател на творческото въображение е музиката, тя направлява 
и творческата активност на детето. Получените от музиката впечатления по-
магат на децата да изразят в движения своите лични емоционални преживя-
вания, да създадат оригинални двигателни образи.

Импровизация в танцовата дейност, можем да наречем „танц в настояще-
то“. Изкуството на импровизацията е един от основните елементи на съвре-
менната музикална педагогика.
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Най-важната посока в развитието на въображението в предучилищна въз-
раст е обогатяването на всяка игра чрез включването на творчески елементи 
в нея.

Практическият опит за въвеждане на импровизация в музиката показва не 
само големия интерес на децата в творческата им работа, но и несъмненото ù 
влияние върху музикалното развитие на децата. Музикалната импровизация 
се използва за творческо развитие на децата, както и за задълбочаване и усво-
яване на знания за музиката.

Импровизационното творчество у децата не възниква само по себе си. То 
се опира на възприемането на музиката, на степента на развитие на музикал-
ния слух и въображението на децата, на способността да комбинират, проме-
нят, създават нещо ново въз основа на съществуващия музикално-слухов 
опит.

Децата импровизират експресивно-изобразителни движения в съответ-
ствие с характера на музиката, която слушат и изпълняват.

Движенията с музика помагат да се усети по-добре общият характер на 
произведението, неговата форма, регистри, темпо, динамика. Включвайки се 
в импровизирани движения в хода на възприемане на музиката, децата стават 
съизпълнители, реализирайки неволния си стремеж към двигателен съпро-
вод на звучащата музиката. Импровизирането с експресивни движения на му-
зиката към дадено произведение им позволява по-бързо и по-добре да усетят 
неговия характер, развива тяхното въображение.

Ритмичните импровизации не трябва да бъдат формални, а свързани с му-
зикални образи. Децата се включват с интерес в импровизации, когато са под 
формата на игра. В музикално-двигателните и танцови импровизации с удо-
волствие участват всички деца, независимо от техните музикални 
способности.

За да се приспособят децата към процеса на творчество, е необходимо да 
се създадат определени условия за тях. Те включват проблемните ситуации, 
създадени от учителя по музика в хода на ситуациите, неговото непряко упра-
вление на творческия процес на детето и такава организация на обучение, 
която максимизира творческото мислене на децата. При импровизацията де-
тето емоционално прилага всичко, което е научило в образователно-възпита-
телния процес. От своя страна ученето, обогатено от творческите прояви на 
децата, придобива развиващ се характер.

Необходимо условие за развитие на въображението и появата на твор-
чество при децата е натрупването на впечатления от възприемането на музи-
калното изкуство, което е модел за творчество, неговият източник. За музи-
калното творчество се изисква комфортна психологическа среда. Едно от ус-
ловията за успешното развитие на въображението и на творческите способ-
ности на децата е дружелюбна атмосфера в детската група. Важно е непрекъс-
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нато да се насърчава детето да развива своето музикално творчество и въоб-
ражение и да се насърчава да продължава да твори, въпреки неговите 
неуспехи.

Методите на преподаване следва да бъдат в съответствие с целите на об-
разователно-възпитателния процес.

Музикалното развитие на детето се осъществява в различни форми на ра-
бота въз основа на тяхната взаимна свързаност. Учителят трябва да намери 
такъв стил на общуване с децата, който да стимулира емоционална отзивчи-
вост към музиката. Верният път към това е да се създаде доброжелателна 
творческа атмосфера на музикалната ситуация.

Учителят трябва умело да ръководи емоциите и чувствата на децата и да 
поощрява резултатите от тяхната дейност.

В заключение може да се каже, че музикално-двигателните и танцови им-
провизации формират развитие. В предучилищна възраст движение и дейст-
вие са главни условия за формиране на въображението и подпомагат други 
психични процеси като възприятие, памет, мислене, емоция и воля.
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РОЛЯТА НА НЕРАВНОдЕЛНИТЕ мЕТРУмИ В РАзВИТИЕТО 
НА мЕТРОРИТмИЧНИЯ УСЕТ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП 

НА ОСНОВНАТА ОБРАзОВАТЕЛНА СТЕПЕН
Мариела Ст. Зипова 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Настоящото изложение е насочено към ролята и значението на нерав-
ноделните метруми в процеса на развитие на метроритмичния усет в началния 
етап на основната образователна степен, в частност на учениците от първи 
клас. На базата на осъществен обзорен преглед5 са проследени специфични харак-
теристики на българския музикален фолклор и свързаните с овладяването им ме-
тодически насоки на изявени музикални педагози. Във фокуса на вниманието попа-
дат конкретни методи за развитие на музикалния слух на основата на български 
фолклорни образци. 

Представеното съдържание е част от теоретично изследване – дипломна рабо-
та с допусната хипотеза, че ранното формиране на слухови представи за неравно-
делни метруми води до добри резултати в развитието на метроритмичния усет. 
Посоченото изиска задълбочен преглед на фолклорните образци, включени в репер-
тоара за първи клас в образователното направление „Музика“. Последва проучване 
на тяхната роля в развитието на метроритмичния усет на децата в първи клас.

Ключови думи: музикално възпитание; музикално-слухови представи; неравно-
делни метруми; основна образователна степен.

Summary: The present exposition is dedicated to music education of children in primary 
school, especially children in the first grade. Particular significance is attached to the meaning 
of irrational metres in the process of developing a metro-rhythmic sense. On the basis of an 
extensive literature ov erview specific characteristics of the Bulgarian folklore music and the 
methodological recommendations from renown Bulgarian music teachers are observed. The 
focus is narrowed down to selecting appropriate methods for developing aural skills using 
Bulgarian folklore examples.

The content is part of a theoretical study – a thesis putting forward the hypothesis that 
early formation ofauditory perception of irrational metres positively impacts the development 
of a metro-rhythmic sense. Providing proof of this proposition requires a thorough review of 
folklore examples included in the first-grade curriculum for the educational field „Music“. 

Keywords: music education, musical-auditory images, irregular measures, primary 
education.

5 1. Визираният обзор включва следните учебни пособия Калоферова, г., Сотирова, В., Драганова, Р. Книга за учителя по 
музика за първи клас. София, „Просвета плюс“, 2016; Минчева, П., Пехливанова, П., Филева, К., Христова, С., Книга за учителя, 
София, „Просвета“, 2016; Рускова, Я., Русков, С., Лобутова, М., Близнакова,Ю., Паскалева, П., Книга за учителя по музика за 
първи клас, София, „Анубис“, 2016; Мичева, Д., Христова, Л., Запрянова, П., Книга за учителя по музика за първи клас, София, 
издателство „Изкуства“, 2016; Горанова, М., Павлов, Ф., Книга за учителя по музика за първи клас, София, издателство 
„Даниела Убенова“, 2016; Георгиев, А., Петрова, А., Андасорова, М., Ковачева, Р., Книга за учителя по музика за първи клас, 
София Рива, 2016; Вълчинова-Чендова, Е., Марчева, П., Ангелска, В., Ватева-Балабанова, Т., Книга за учителя по музика за 
първи клас, София Булвест, 2017; Диамандиев, А., Арабов, П., Народни песни със съпровод из училищния репертоар, София, 
Музика, 1985; Арабов, Пламен. Народни песни със съпровод на пиано от първи до четвърти клас на общообразователното 
училище, Пловдив, „Полиграфия“ АД, 1995.
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Музикалното възпитание, което започва от най-ранна детска възраст, об-
хваща голяма част от живота на човека. Традиционно, още в детската градина 
се поставя началото на музикалното познание. Интересът към необятното 
музикално изкуство, присъщ за всички деца, е подкрепен от ролята на музи-
калния педаго г. Той представя музикалните творби по интересен и завладя-
ващ начин, целящ децата да разберат и обикнат музикалното изкуство, създа-
ва подходяща атмосфера, която предразполага учениците към творческа ак-
тивност, артистичност, колективно съпреживяване и толерантност. 
Целенасочените занимания с музика имат ключова роля във формирането на 
личността, имат позитивно влияние върху развитието на социални умения у 
децата. „Масовото музикално възпитание има за цел да възпитава естетиче-
ско отношение към музиката, да насочва развитието на музикалните потреб-
ности и вкусове, да разширява и обогатява уменията за задълбочено разби-
ране на произведенията на музикалното изкуство.“ [Бурдева, 2012, с. 91] 
Възпитателният процес в първи клас надгражда социалното, физическото, 
интелектуалното, нравственото, естетическото, емоционалното и творческо-
то развитие на децата. Часовете, предвидени за занимания с изкуство, пре-
доставят на учениците приятна и креативна среда, където те свободно да из-
разят своя вътрешен емоционален свят. Съдържанието и целите на общоо-
бразователното направление „Музика” са основополагащи за формиране на 
естетически вкус, лично отношение към изкуството, ценности и емоционал-
но съпреживяване на смисловото съдържание на музикалните творби. 
„Учебните предмети изобразително изкуство и музика предоставят възмож-
ности за креативно представяне на идеи и за преживявания и емоции с помо-
щта на различни средства и са пряко обвързани с придобиването на култур-
на компетентност и умения за изразяване чрез творчество.“6

В съвременната музикална педагогика са обособени три основни вида му-
зикални дейности, които предопределят успех в процеса на музикалното въз-
питание. Те са дефинирани и изследвани в трудовете на редица психолози и 
педагози.7 Възприемането, изпълнението и съчиняването на музика са трите 
основни музикални дейности, които в процеса на обучение си взаимодейст-
ват, благодарение на свързващата ги обща основа - музикално-слуховите 
представи. Доброто качество на музикалното възприятие е „предпоставка за 
създаване и за последващо обогатяване на музикално-слуховите представи. И 
обратно – създадените музикално-слухови представи са предпоставка за по-
добро качество при следващо възприятие, тъй като те му служат за опора 
(чрез отчитане на познато, откриване на повторение, сходство, различие и т. 

6  Раздел II към чл. 3, ал. 1, т. 6. от НАРЕДБА № 5 от 8. 12. 2015 за общообразователната подготовка обн. в ДВ, бр. 95 от 
8. 12. 2015, Издадена от министъра на образованието и науката.

7  Борис. М. Теплов „Психология на музикалните способности“; Пенка Минчева „Музикалното възпитание в общообра-
зователното училище“; Борис Ибришимов, Генчо Гайтанджиев, Георги Тобров „Пеене и музика – учебник за институтите за 
начални учители“.
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н.). Колкото по-богати и детайлизирани са музикално-слуховите представи на 
обучавания, толкова процесът на възприемане е по-качествен.“ [Богданова, 
2014, с. 51] Основа за постигането на активност при музикалното възприемане 
и възпроизвеждане са общи закономерности, свързани с развитие на основ-
ните музикални способности - ладов усет, метроритмичен усет и музикално-
слухови представи. Развитието на музикалните способности продължава през 
целия живот на човека, а бързината и качеството на този процес е в тясна 
връзка с музикалната надареност. „Музикална надареност наричаме това ка-
чествено своеобразно съчетание от способности, от което зависи възмож-
ността за успешно занимание с музикална дейност.“ 8

Метроритъмът е едно от главните изразни средства в музиката, а добре 
развитият метроритмичен усет предопределя неговото прецизно възприема-
не, възпроизвеждане и емоционално преживяване. Това е една от тези спо-
собности, които гарантират успех в заниманията с музикални дейности. 
„Естествено метроритмичният усет трябва да се развива и усъвършенства от 
ранна детска възраст, за да се осигури правилно реагиране на едно от най-
важните изразни средства в музиката – метроритъма.“ [минчева, 1985/а/, с. 
68] Още с първите опити на детето за възприемане и възпроизвеждане на ме-
лодия се наблюдава наличие на метроритмичен усет. Под ръководство на му-
зикален педагог, в процеса на усъвършенстване на музикалното възприятие, 
метроритмичният усет се развива в посока формиране и затвърждаване на 
навици и умения за възпроизвеждане на по-сложен и разнообразен метрори-
тъм. В условията и за нуждите на музикалното възпитание, в Европа са възник-
нали множество педагогически системи9, съдържащи глави, посветени на раз-
витието на метроритмичния усет. Голяма част от тях намират приложение в 
общообразователните методики в началното училище.

Наред с осъзнаването на основните метрични форми в музиката – двувре-
менната и тривременната, в системата на общообразователното възпитание в 
България, развитието на метроритмичния усет се осъществява и на основата 
на български фолклорни интонации. Използват се характерни за българския 
музикален фолклор образци, които от една страна имат висока художествена 
стойност и доказано учебно-възпитателно значение, а от друга служат за фор-
миране на музикално слухови представи за българските народни интонации и 
метроритми, в това число и на представи за неравноделните метруми. Във 
връзка с казаното проф. Минчева споделя:„Въпросът за ролята и значението 
на българската народна песен в учебно-възпитателния процес по музика в об-

8  Теплов, Б., Психология музикалних споособностей. 
https://sites.google.com/site/muzikalensluh/statii-2-vzaimovrzki-na-intervalovite-i-stepenni-predstavi-v-razvitieto-na-

muzikalnia-sluh/solfezirane---prakticeski-sveti/organizirane-i-rkovodene-rabotata-na-ucenicite-pri-muzikalna-diktovka/
harmonicen-sluh/tehnika-na-polifonicnata-dvuglasna-diktovka/psihologia-na-muzikalnite-sposobnosti ( 27.05.2020)

9  Педагогически системи, придобили популярност и място във общообразователното училище: системата на Белла 
Барток и Золтан Кодай (Унгария), на Карл Орф (Австрия), на Елена Конорова (Русия), на Емил- Жак Далкроз (Швейцария), на 
Пиер Ван Хуаве (Холандия)
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щообразователното училище е бил почти винаги актуален сред музикантите в 
България още от първите години след освобождението от османско робство. 
Всички музикални педагози у нас са единодушни, че в програмите и учебници-
те по музика трябва да се включат преди всичко народни песни.“ 
[Минчева,1985/б/, с. 9] Формирането на представи за богатата и ярко харак-
терна интонационна среда и метроритмикана българските автентични фол-
клорни образци има отношение и към последващото възприемане на музи-
кално-художествени съвременни образци. „Аргументът за изграждане на сис-
тема и изготвяне на дидактична литература за възпитание на музикалния слух 
върху народностна основа е неговото основополагащо значение за възпита-
нието на музикалния слух при възприемане на съвременна музика.“ 
[Богданова, 2018, с. 240] 

В българското училище запознаване с неравноделни метруми се осъщест-
вява още в първи клас. Този процес е улеснен от формирани слухови предста-
ви в предучилищната възраст. В програмата е заложено заучаване на народни 
песни по слухово-подражателен път, слушане на фолклорни пиеси с характер-
ните за българските народни танци ръченица (в размер 7/8) и пайдушко хоро 
(в размер 5/8). За осъзнаване на неравноделните метруми са предвидени це-
ленасочени наблюдения и аналитични дейности („на колко се брои“, „кой удар 
е по-дълъг“). Децата се обучават да отмерват неравните дялове и равните вре-
мена чрез пляскане с ръце или с детски музикални инструменти. При отмерва-
не на дялове, вниманието на учениците се насочва към задържането на ръце-
те при един от ударите, с цел създаване на ясна представа за съотношението 
между двувременни и тривременни дялове. „Народната песен съединява в 
себе си поетически, музикални и хореографски образи. Тези три съставки на 
народната песен, синхорнизирани, благодарение на общия си ритъм, (…) об-
разуват едно органично цяло.“ [Джуджев, 1980, с. 418] Представите за ритъмът 
се обогатяват допълнително чрез онагледяване на неравноделните размери 
посредством демонстрация на основни стъпки от характерен за дадения раз-
мер танц.

Целта на дипломната работа, опит за чието представяне е текущото изло-
жение, налага подробен обзор на музикално-теоретични и учебно-методични 
концепции за развитие на метроритмичния слух на основата на български 
фолклорни образци. Допуснатата хипотеза изисква задълбочен анализ на 
включения в дидактичните пособия10, предназначени за музикално възпита-

10  Калоферова, г., Сотирова, В., Драганова, Р. Книга за учителя по музика за първи клас. София Просвета плюс, 2016; 
Минчева, П., Пехливанова, П., Филева, К., Христова, С., Книга за учителя., София, Просвета , 2016; Рускова, Я., Русков, С., 
Лобутова, М., Близнакова,Ю., Паскалева, П., Книга за учителя по музика за първи клас, София Анубис, 2016; Мичева, Д., 
Христова, Л., Запрянова, П., Книга за учителя по музика за първи клас, София, Издателство „Изкуства“, 2016; Горанова, М., 
Павлов, Ф., Книга за учителя по музика за първи клас, София Издателство „Даниела Убенова“, 2016; Георгиев, А., Петрова, А., 
Андасорова, М., Ковачева, Р., Книга за учителя по музика за първи клас, София, Рива, 2016; Вълчинова-Чендова, Е., Марчева, 
П., Ангелска, В., Ватева- Балабанова, Т., Книга за учителя по музика за първи клас, София, Булвест, 2017; Диамандиев, А., 
Арабов, П., „Народни песни със съпровод из училищния репертоар“, София Музика, 1985; Арабов, Пламен, Народни песни 
със съпровод на пиано от първи до четвърти класна общообразователното училище, Пловдив, Полиграфия АД, 1995.
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ние в първи клас на общообразователната система в България, неравноделен 
песенен и инструментален фолкорен материал. Аналитичното проучване по-
казва, че формирането на слухови предстаави за неравноделните метруми, 
тоновите трайности и ритмични групи и комбинации, характерни за тях, се 
осъществяват най-успешно на базата на образци с разнообразна метрори-
тмична организация. С помощта на конкретни показатели (размер, тонови 
трайности, ритмични групи и комбинации) следва планирано представяне в 
табличен вид на предвидените, за формиране на музикално слухови предста-
ви за неравноделност, народни песни. В горепосочените дидактични пособия 
има включени народни песни, част от които са организирани в неравноделни-
те размери 5/8 и 7/8. По отношение на вида неравноделен размер, примерите 
са структурирани с тривременен прост размер в края на предложения сло-
жен. Препоръчително, за затвърждаване представите за неравноделност, е 
чрез опростени движения децата да се научат да играят характерните за тези 
два размера народни танци – ръченица в 7/8 и пайдушко хоро в 5/8. „Такава 
форма за активизиране на метроритмичния усет е особено удачна преди 
всичко защото децата обичат движенията и защото възприемането и осъзна-
ването на метроритъма по принцип се осъществява на двигателна основа“.11

Провежданото проучване над осъществяване на процеса на формиране 
на слухови представи за неравноделни метруми предизвика интерес към тър-
сене на допълнителен репертоар, насочен към развитие на метроритмичен 
усет, в частност за неравноделност у учениците в първи клас. Предложени 
песни, организирани в размерите 7/8 (с тривременна група на първо и на тре-
то място) и 9/8 (с тривременна група на последно място) са представени с оп-
исание и методични насоки за изпълнение посредством синкретични игри. 
Предложеният синкретизъм от музика, текст и движение притежава ком-
плексно въздействие и придава педагогическа универсалност на играта. 
„Игрите с песен са носител на опита и на фолклорните и педагогически тради-
ции на много поколения от автори, работили в тази област.“ [Димитрова, 2016, 
с. 173] Предложените фолклорни образци използвах като допълнителен ре-
пертоар през учебната 2019/2020 година в академия за деца „Светулка“ в гр. 
София. Децата на възраст между 6 и 8 години възприеха с лекота предложени-
те песни. След реализиране на синкретични игри и аналитични дейности се 
отчете видимо подобрение в разбирането и възпроизвеждането на песните 
както в интонационно, така и в метроритмично отношение.

Визираното изследване и личният ми професионален опит ясно разкриват 
богатството на българския музикален фолклор в интонационно и метрори-
тмично отношение, а приложението на фолклорни образци като изключител-
но подходящ материал за развиване на метроритмичен усет, в частност за 

11  Минчева, П. Възпитаване на музикалния слух чрез българския музикален фолклор, София: ДИ „Народна просвета“, 
1985, с. 107
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формиране на представи за неравноделни метруми още от най-ранна детска 
възраст. За ключов фактор в изграждането и развитието на метроритмичния 
усет – една от основните музикални способности – се установи внимателният 
подбор на народни песни и фолклорни образци с многообразна метрори-
тмична организация.
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СЪВРЕмЕННИ ПРЕдИзВИкАТЕЛСТВА ПРЕд РАБОТАТА 
НА ВОкАЛНИЯ ПЕдАгОг С ИНдИВИдУАЛНИ ИзПЪЛНИТЕЛИ 

И ВОкАЛНИ СЪСТАВИ

Стела г. Дойкова  
докторант ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Резюме: Търсенето на публична музикална изява на младите изпълнители 
е естествено, а в съвременните условия тази възможност е обезпечена от 
многобройните изпълнителски конкурси, организирани в страната. Тези 
участия изискват от съвременните вокални педагози да притежават уме-
ния, които наред с тясно професионалните знания, се оказват от изключи-
телно значение за тяхната добра реализация. Освен педагогическите ка-
чества, които всеки от тях трябва да притежава, важни са и психологически-
ят подход към учащия се и родителите, техническите и организационни 
умения. Всеки от тези аспекти задължава педагога да положи допълнителни 
усилия, за да е адекватен на съвременните изисквания.

Ключови думи: пеене, вокален педагог, вокален състав
Abstract: The striving for public musical expression of young performers is natural, 

and in modern conditions this opportunity is offered by the numerous performing 
competitions organized in the country. These engagements require contemporary 
vocal educators to possess skills that, in addition to their narrow professional 
knowledge, are crucial for their good realization. In addition to the pedagogical 
qualities that each of them must possess, the psychological approach towards the 
students and their parents, the technical and organizational skills are also important. 
Each of these aspects obliges the educator to make additional efforts in order to comply 
with the modern requirements.

Key words: singing, vocal pedagogue, vocal ensemble
В изключително динамичното и технологично време, в което живеем, в об-

ластта на културата и неформалното образование се наблюдават феномени, 
за които едва преди няколко години не можеше да се помисли, че биха могли 
да съществуват. Такъв интересен феномен е „бумът“ на вокални школи – част-
ни и към различни учреждения като читалища, младежки домове, ЦПЛР, които 
подготвят деца в областта на певческото изкуство, но най-вече за участието 
им в огромния брой вокални конкурси в цяла България (официално около 
100). Търсенето на себереализация и изява пред публика у децата и техните 
родители създава и нуждата от значителен брой вокални педагози, които да 
отговорят на тази потребност от публична вокална реализация на децата. В 
настоящия текст се разглеждат предизвикателствата и проблемите, с които се 
сблъсква един съвременен вокален педагог извън чисто професионалната си 
работа с обучаващия се.
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За да е полезен на своите ученици, вокалният педагог най-напред трябва 
да е наясно с устройството на гласовия апарат, механизмите на звукообразу-
ване, изграждането на правилни певчески навици, с аспектите на стила – фун-
даментални за основите на професионализма компоненти, които не са обект 
на специален анализ в това изложение. Фокусът тук обаче е върху други, не 
винаги забележими аспекти, които често остават извън полезрението на пуб-
ликата, журито, родителите.

Като отправна точка и мото на изложението би могъл да послужи откъс от 
труда „За по-голяма връзка между клавирната педагогика и психологията“ на 
Тамара Янкова: „В продължителния процес на изграждането на младия изпъл-
нител твърде голямо значение има отношението между преподавателя и уче-
ника. Тук има значение не само взаимното разбиране при усвояването на му-
зикалните и професионалните знания от ученика, но и онази неуловима пси-
хична връзка, която привлича младия човек към педагога и го въодушевява ... 
Отношението между учител и ученик се изгражда като твърде сложен процес 
на взаимно доверие, който оставя неизгладими следи в съзнанието на младия 
човек и може да има голямо значение за цялостното му изграждане като музи-
канти и личност“ [Янкова, 1977, с.126].

Какво е нужно, за да бъде един вокален педагог успешен и полезен? 
Професионални компетенции в областта на музиката и вокалната 

педагогика 
От съществено значение за успешната реализация на младите вокални из-

пълнители са професионалната подготовка и опитът на вокалния педаго г. 
Изключително високият брой на вокалните педагози в днешно време и види-
мите, публични резултати от тяхната работа много често подлагат под съмне-
ние техните професионални качества. Някои са завършили само курсове, дру-
ги са спечелили някой конкурс или музикален формат, а съществува и следни-
ят парадокс – родители на деца, често участващи в конкурси, придобиващи 
самочувствието да се самопровъзгласяват за вокални педагози „по право“, 
като в действителност притежават образование, съвсем различно от 
музикалното.

На първо място един вокален педагог трябва да има музикално образова-
ние, което да му е дало солидна подготовка по всички изучавани музикални 
(практически и теоретични) дисциплини. Владеенето на музикален инстру-
мент разширява кръгозора му. В часовете по класическо пеене или в школува-
ните хорове е задължително присъствието на корепетитор или хормайстор, 
който заема основна функция в работния процес, изработвайки детайлите с 
пиано, подготвяйки певеца за по-висшето художествено изработване на про-
изведението (песента) от вокалния педаго г. Съвременните вокални школи 
обаче рядко се радват на такъв лукс. Вокалните педагози са принудени сами 
да припокриват тази роля, което изисква основни музикални познания по 
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солфеж, пиано, хармония, музикален анализ, дирижиране. Това основно се 
предполага от жанровата и репертоарна специфика. Популярните песни ряд-
ко имат нотен материал и песните се разучават предимно по слух. Педагогът е 
този, който трябва да изработи детайлите с пиано, разчитайки на своя развит 
музикален слух, ориентация в хармоничния план, за което, освен изреденото, 
са нужни и ясен диригентски жест, умения за транспозиция на песента в удоб-
на за ученика тоналност, когато това е необходимо. 

Изборът на репертоар, кореспондиращ с индивидуалните гласови 
данни на изпълнителите

Друго важно условие, за да бъде един вокален педагог успешен, е постоян-
но да се усъвършенства, познавайки актуалните световни тенденции в жанро-
вото пеене. „Жанровото пеене обхваща всички стилове извън класиката и на-
родното пеене: джаз: суинг, рагтайм, би боп, R&B, скат, соул, етно-джаз; поп: 
поп рок, диско, ретро, шансон, рок опера, мюзикъл; рок и всичките му разно-
видности; блус, госпел, спиричуъл; рап и хоп-хоп“ [Боварян, 2007, с. 135]. 
Трябва да е добре запознат с най-новите вокални техники на модерните арти-
сти от световната сцена, дори стилът да не отговаря на неговия вкус и лични 
музикални предпочитания. Наред с това е задължително педагогът да познава 
техниките на старите школи и артисти от българската и световната сцена, за да 
има стабилна основа. Може би тук е моментът да се разгледа спорният въпрос 
докъде да стигне подражателното пеене и откъде да започнат импровизация-
та и личният почерк на изпълнителя. По конкурсите се наблюдават подраства-
щи изпълнители, опитващи се да имитират певци от старата школа с големи 
гласове чрез маниерно пеене, което често има комичен ефект. Един добър 
вокален педагог трябва да е наясно с физиологията на гласовия апарат при 
децата. Няма да се спирам подробно на устройството му, а само ще обърна 
внимание на съществените разлики със зрелите гласове: „При децата гласните 
връзки, от трептенията на които се образува звука, са около два и половина 
пъти по-тънки и по-къси, отколкото при възрастните. В периода между 7 и 12 
години се оформя мускулатурата им. До този момент те са свободни и трептят 
под натиска на въздушната струя предимно с краищата си. Затова възпроизве-
деният тон е неустойчив, нестабилен. Децата пеят фалцетно.“ [Огненска-
Стоянова, 1987, с. 8] Именно с това трябва да бъдат съобразени подходът и 
работата с детските гласове, особено при подбирането на репертоар. В проти-
вен случай несъобразеното напрягане на гласа с цел да се впечатли дадено 
жури може да доведе до проблеми и увреждания в гласовия апарат със сери-
озни последици. Все още има конкурси, на които се толерира това силно под-
ражателно пеене от репертоара на утвърдени звезди от българската сцена, 
без съобразяване с физиологията на крехкия детски глас. Моята лична пози-
ция е, че е добре да се търси личният почерк на учащия се певец, да се поощ-
ряват импровизационните му опити и търсенето на свой собствен стил, което 
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е най-ценното качество за един бъдещ певец. Разбира се, това ще се случи то-
гава, когато ученикът е достигнал необходимото техническо равнище на раз-
витие в певческото изкуство и най-вече е натрупал достатъчно опит, за да 
освободи музикалната си мисъл.

Психологически аспекти на педагогическото взаимодействие 
За да се изгради един изпълнител, огромно значение има връзката между 

ученика и педагога. Отношенията им трябва да бъдат резултат от изградено с 
времето взаимно доверие. Важно е учителят да бъде добър психолог и да на-
мери правилен индивидуален подход към всеки обучаващ се и така съвмест-
ната работа за формиране на певчески умения ще бъде по-плавна и увлека-
телна и за двете страни. Така например, когато на първи урок дойде напрегна-
то и притеснено дете, обикновено в ранна възраст, задачата на педагога е да 
го предразположи с ласкав глас, да използва изключително внимателен под-
ход, за да създаде и затвърди положително впечатление, за да може то да по-
каже възможностите си. Обратно, деца с по-либерално отношение към учите-
лите и възрастните, като цяло, имат нужда от по-дисциплиниращ и стегнат 
подход, за да има резултати в общата работа.

Както в личните отношения, така и в отношението учител – ученик, взаим-
ното доверие се гради бавно и е резултат от много разговори и положителна 
нагласа. Не само за съвместната им професионална работа, а и за всички теми, 
които вълнуват едно дете или млад човек. Огромната отговорност, която педа-
гогът има е да възпитава. Освен чувството за художествена мярка и вкус към 
музиката, той трябва да работи и да възпита критерии – не само професионал-
ни, но и нравствени, за да може обучаемият да осъзнае, че всички високи цели 
се постигат с цената на много труд. И лишения. 

Работата на вокалния педагог с родителите на обучаващото се дете е също 
толкова важна и сама по себе си представлява деликатен момент. Също както 
със самия ученик, тя трябва да се основава на взаимно доверие. За целта тряб-
ва да има чести срещи и разговори, за да се обсъжда посоката, в която се дви-
жи детето им. Информацията следва да бъде давана много внимателно, за да 
не позволи родителите да тласнат детето в друга посока, ако напътствията или 
препоръките бъдат възприети като незаслужена критика. Тук мога да дам 
много примери от моята практика както в положителен, така и в негативен 
план и откровено да призная, че понякога работата с родителите е доста по-
сложен психологически процес, отколкото работата със самите деца. Най-
неблагоприятен е случаят, в който родителите подминават таланта на детето 
си и изискват от него пеенето да бъде дисциплина като всички останали в учи-
лищната програма и амбициите спират до тук. Така на практика слагат край на 
пътя му на развитие, задоволявайки се с посредствени резултати и рано или 
късно го отказват от пеенето, насочвайки го към други, по-прагматични посо-
ки. Обратно, съществуват и примери, в които родителите са по-амбициозни от 
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нужното, способни са да преминат всякакви граници, за да лансират детето си, 
което вече е натрупало успехи. Такива родители имат силни очаквания към 
вокалния педагог, което често „натежава” в отношенията им. Те го възприемат 
като мениджър, който трябва да осигури участия в концерти, телевизионни 
предавания, първи награди в конкурси и не крият разочарованието си, ако 
тези очаквания не се оправдаят. Много често си тръгват запленени от попу-
лярно име, но със сигурност рано или късно разбират, че освен обещания и 
самоцелни изяви са нужни последователност, систематичност, много търпе-
ние и най-вече труд по дългия път към успеха. Разбира се, освен описаните 
случаи, е редно да се изтъкнат и всеотдайните родители, които, в хармоничен 
диалог с педагога и съобразявайки се с неговите насоки, вървят заедно в по-
сока интересите и развитието на детето.

Технологични аспекти на педагогическата работа
Техническите и технологични умения са от изключително значение в днеш-

но време. Както вече стана ясно по-горе, изпълненията в съвременните вокал-
ни школи рядко са акомпанирани от пиано или друг музикален инструмент. 
Основно в работата се използват записи на инструментали на песните, нами-
рането на които може да се окаже истинско предизвикателство при подбора 
на репертоар. Вокалният педагог трябва добре да познава интернет сайтове, 
от които да намери вече готови инструментали или такива, от които да поръча 
нови в подходящата тоналност и темпо или пък да бъде в състояние сам да 
реализира такива.

Създалата се текуща извънредна ситуация в България наложи използване-
то на интернет платформите като основни при дистанционното обучение с 
деца. Познанията в тази посока се оказват изключително полезни и по-специ-
ално платформите, при които няма забавяне на звука – изключително важно 
условие във вокалната работа.

Ако в индивидуалната вокална работа с ученици се изискват изброените 
по-горе качества – на добър педагог, психолог и най-вече музикант, то за рабо-
тата с вокална група са нужни поне два пъти повече. Основната трудност и 
предизвикателство е да се овладеят различията на всеки един глас и да се 
трансформират в единна обща енергия. „Ансамбловото пеене – изисква уед-
наквеност на вокалните навици, на елементите на художествена изразност – 
еднаквост в начина на звукоизвличане, динамично равновесие, единство при 
встъпление, нюансиране, цезури, дъхове, щрихи, фразиране“ [Минчева, 2009, 
с. 88]. Освен всички тези професионални изисквания към работата на педаго-
га, ръководещ вокален състав, съществуват и други немаловажни чисто педа-
гогически моменти: 

Трябва да се отчете, че за децата, особено в по-ранна възраст, освен удо-
волствието, което им носи пеенето, са много важни и социалните контакти в 
колектива. Те имат нужда от приятелска и творческа атмосфера, която да ги 
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предразполага да се чувстват приятно и да идват с желание за репетиции. 
Това може да стане като бъдат „възнаградени“ в края на репетицията с любима 
песен, организиране на празненства по различни поводи, където те да се за-
бавляват, за да се формират трайни приятелства и извън залата за репетиции. 
Тук се откроява важната психологическа роля на художествения ръководител, 
който наред с професионалната работа, трябва да умее да решава евентуални 
конфликти между деца или родители, да взема решения, които да са в интерес 
на вокалния състав, включително и, ако се наложи, освобождаване на някой 
хорист в случай на създало се междуличностно напрежение. 

Добре е да има ясни възрастови граници във вокалния състав. Ако в един 
колектив има прекалено малки, 5-6 годишни, и по-големи, 12-13 годишни 
деца, това може да доведе до демотивирането им, особено на по-големите. 
Друга породена от подобен проблем трудност би била подборът на реперто-
ар. На децата от по-ранна възраст подхождат песни с детски хумористичен 
характер, обикновено в унисон, докато за подрастващите репертоарът следва 
да бъде по-модерен, многогласен, отговарящ по сложност на техните 
възможности.

Организационни аспекти 
От изключителна важност са и организационните умения, които, освен 

всичко останало, един вокален педагог е добре да притежава. Резултатът от 
неговата работа се наблюдава на участия в концерти и конкурси. За да бъде 
представянето успешно, зад него се крият и много други невидими детайли 
извън професионалното изработване на песните. Визията на децата е съ-
ществено важен момент – това е първото впечатление, което те създават на 
сцената, още преди да е започнала музиката. Педагогът е този, който е органи-
зирал предварително избирането, измерването, изработването на костюмите 
както на момичетата, така и на момчетата. В зависимост от характера на песни-
те в репертоара, децата може да имат няколко костюма.

„За съвременните деца музикалната изява е природна даденост, нещо из-
ключително желано и естествено“ [Коловска, 2019, с. 434]. Организацията по 
участията в конкурси, особено в други градове, е свързана с подаване на заяв-
ки, плащане на такси, логистика, нощувки за деца и родители, когато е необхо-
димо. За всичко това трябва да се е погрижил именно педагогът месеци преди 
събитието, за да мине всичко плавно и успешно. Да не говорим за отговор-
ността, която носи към всички деца в моментите преди излизане на сцена, ко-
гато родителите трепетно очакват изявата на децата си от концертната зала.

Оказва се, ролята на вокалния педагог далеч не приключва само с обучава-
нето на вокална техника и изграждането на даден изпълнител като артист или 
пък постигането на професионално ниво на вокалния състав, на който той е 
художествен ръководител. Освен всичко изброено дотук, той трябва да е 
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устойчив на обществени нападки, родители и недоброжелатели. 
Убедена съм, че жертвите в името на избраната професия на вокален педа-

гог са много, но успехите и зареждащата енергия, която дава работата с деца, 
ги компенсира и в крайна сметка носи повече вътрешно удовлетворение.
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СЪПЕРНИЧЕСТВОТО мЕждУ НОВАТОРСТВОТО 
И ТРАдИцИОННИТЕ цЕННОСТИ В ОПЕРАТА „мАЙСТОРИ“ 

ОТ ПАРАШкЕВ ХАджИЕВ

 Дима Я. Димитрова, 
редовен докторант – НМА „Панчо Владигеров“ 

Резюме: Парашкев Хаджиев написва операта „Майстори“ през 1965 г. и за 
сюжет избира произведение от златния фонд – едноименната драма на Рачо 
Стоянов. Операта се отличава със стройна музикално-драматургична по-
стройка и се гради на няколко лайт-теми, чрез които П. Хаджиев е постигнал 
забележително единство и завършеност. В нея композиторът-либретист 
акцентира върху творческия момент на конфликта между главните герои 
Живко и Найден, единият като носител на новаторството в изкуството, а 
другият като представител на традиционните ценности. 

Ключови думи: Парашкев Хаджиев, операта „Майстори“, конфликт, тра-
диционни ценности, новаторство в изкуството

the comPetition Between in noVation and traditional 
Values in ParashKeV hadZieV`s oPera „maystori“

Abstract: Parashkev Hadziev wrote the opera „Maystori“ in 1965 and chose as a 
story a work from the golden fund – the drama of the same name by Racho Stoyanov. 
The opera is distinguished by its slender musical and dramatic structure and is built on 
several light themes, through which Hadziev achieved remarkable unity and 
completeness. In it, the librettist composer focuses on the creative moment of the 
conflict between the main characters – Zhivko and Nayden, one as a carrier of 
innovation in art and the other as a representative of the traditional values. 

Key words: Parashkev Hadziev, „Maystori“, opera, conflict, traditional values, 
innovation in art

През месец април тази година се навършиха 108 години от рождението и 28 
години от смъртта на големия наш композитор Парашкев Хаджиев, който ос-
тава ненадминат майстор на българската опера със своите 21 произведения от 
този жанр, представяни не само в България, но и в много европейски страни.

Според Огнян Стамболиев „По яркост на музикалния език, по свежест на 
израза, по професионално съвършенство, творчеството на Парашкев Хаджиев 
се нарежда между най-хубавото, което създаде второто поколение български 
композитори.“ [2017,бр.80]

Роден в семейство на музиканти, той е син на един от първите български 
оперни диригенти – Тодор Хаджиев, а неговата майка е лиричното сопрано 
Дойчина Хаджиева. Още от ранна детска възраст Парашкев Хаджиев е въвле-
чен в света на оперната музика и проявява ярко музикално дарование. 
Композиторът споделя: „Сигурно още от първия ми ден, от проглеждането, 
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от първия си дъх у нас непрекъснато звучеше музика и то главно оперна. Още 
като дете съм започнал да ходя на опера. Гледал съм почти всички спектакли, 
в които пееше майка ми.“ [Арнаудова,2012, бр.19]

След написването на първите две опери „Албена“ и „Милионерът“, 
Парашкев Хаджиев доказва, че създаването на българска реалистична опера 
от висок ранг не е невъзможно понятие. Той става изключително внимателен 
при подбора на сюжети и текстове за своите опери, защото именно работата 
му по едноименните пиеси на Йордан Йовков го убеждава, че създаването на 
опера върху сюжет от литературата, дава несъмнено по-добри резултати. С 
натрупването на оперен репертоар, композиторът създава нов образец на 
българска музикална драма. 

Парашкев Хаджиев написва операта „Майстори“ през 1965 г. и за сюжет из-
бира едно произведение от златния фонд – едноименната българска драма от 
Рачо Стоянов. Тази драма дава богат материал за оперно произведение: силен 
конфликт, майсторски изваяни образи, богат поетичен език. Някогашното сил-
но впечатление, което правят на Рачо Стоянов резбованите тавани в къщата 
на Христо Даскалов, години по-късно изплуват в съзнанието на писателя, за да 
се превърнат в сюжет на драмата „Майстори“. Облогът между майсторите 
Димитър Ошанеца и Иван Бочуковеца от обикновен стремеж за първенство в 
занаята се превръща в творческа изява, в желание за търсене на нови мотиви 
и форми в резбарството. 

Действието на драмата „Майстори“ ни пренася в едно малко балканско 
градче, където семейните ценности и закостенелите еснафски закони са на 
преден план. Тихата и спокойна обвивка на това градче е разрушена от идва-
нето на странстващия дърворезбар Живко, когото всички са смятали за умрял. 
Така е мислила и първата му любов – Милкана, която преди да замине му пода-
рява китка и му се врича във вярност, обещавайки да го чака седем години 
така, както се пее в народните песни. Но тя нарушава клетвата, като се жени за 
прочутия резбар Найден, някогашен приятел на Живко, с който заедно са учи-
ли занаят. През тези седем години Живко също се е учил и усъвършенствал, 
изучавайки тънкостите на занаята в Атонските манастири. Завръщайки се в 
тихото и спокойно градче носи нови ценности, нови идеи, нови разбирания. 
Пристига като богат и прочут майстор, за да постави последното парченце в 
пъзела на своя живот – да заживее щастливо и да създаде семейство с негова-
та любима Милкана. За основа Рачо Стоянов използва любовен триъгълник от 
българския селски бит през миналия век. От една страна има сюжет, който по-
казва поредица от събития – връщането на Живко, узнаването на Найден за 
любовта между Живко и Милкана, неговата ревност, приемането на облога, 
смъртта на Милкана. От друга, пред нас излиза и субективният свят на реал-
ността. Към външния сюжет принадлежи не само любовният триъгълник, но и 
съперничеството в изкуството. 
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Прекрасният литературен език и сюжетното съдържание на драмата 
„Майстори“ подтиква Парашкев Хаджиев да запази стриктно структурата на 
оригинала от Рачо Стоянов. Операта се отличава със стройна музикално-дра-
матургична постройка и в нея е показан широк диапазон от човешки чувства 
и бушуващи страсти – възвишени стремления, копнеж към щастие, подтиска-
на мъка, яростен гняв. Тя се гради на няколко лайт-теми, чрез които компози-
торът е постигнал забележително единство и завършеност. Зад темата за лю-
бовта стоят дълбоки обвинения към Милкана, както от страна на Живко, който 
още на първата им среща съжалява, че не е донесъл подарък, защото не е 
знаел, че тя е пристанала на Найден, така и от страна на съпругът ù, че е оби-
чала Живко преди него. 

С необикновено умение Парашкев Хаджиев сякаш наслоява пластовете на 
увеличаващото се драматично напрежение, достигайки до най-висок емоцио-
нален градус. „В самата драма особени събития няма. Облогът, от една страна, 
разграничава двата плана на действието – артистичното и любовното съпер-
ничество, а от друга страна, става повод за разкриването на чувствата на глав-
ните действащи лица, за стълкновенията в техните души, за сблъсъците на 
волите им, стремежите им за постигането, или запазването на щастието.“ 
[Сагаев, 1967, с. 91] 

Композиторът съумява да вникне дълбоко в трепетите и душевните пре-
живявания на своите герои. Той сполучливо обрисува и най-личните им пре-
живявания, при това сдържано и дори дискретно, без външна пищност. 
Хаджиев прави прочит на образите, взаимствани от Рачо Стоянов, като се 
стреми да улови съкровените им вътрешни енергии и напрежения, като ги 
предава както в либретото, така и в звученето на оркестъра. От интервютата, 
които често са взимали от него, може да се усети желанието на Хаджиев да 
създава музика само върху текст или сюжет, който той истински е харесвал. 
Точно поради тази причина в „Майстори“ героите са динамични, реални, а 
страданието и любовта не са измислени емоционални моменти. 
Композиторът с отлично познаване на човешкия глас често е подбирал сам 
певците, които да се въплатят в неговите образи. Той не е търсил активно 
развиващо се сценично действие, а бушуващи силни емоции в душевния 
свят на героите.

Първоначалната идея на Парашкев Хаджиев е била да озаглави операта си 
„Облог“. Причината се корени в желанието на композитора-либретист да ак-
центира върху творческия момент на конфликта между главните герои Живко 
и Найден, единият като носител на новаторството в изкуството, а другият като 
представител на традиционните ценности. При писателя Рачо Стоянов също е 
имало колебание как да именува своята драма. Първоначалното заглавие, 
което писателът определя – „Резбари“е неоспоримо доказателство, че темата 
за майсторството е в основата. Това представя уникално съчетание на мита с 
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модерното мислене на XX в., като ясно се очертават противоположностите 
„свое-чуждо“, „родина-чужбина“, „старо-ново“.

Ако разгледаме по-дълбоко образите на Найден и Живко в операта на 
Парашкев Хаджиев, прави впечатление синтезът, който се получава от двата ос-
новни вида индивидуално поведение спрямо общността и утвърденото. Найден 
се стреми да осъществи себе си чрез вписване в тях, а Живко търси себереали-
зация чрез бунта и отхвърлянето им, което очертава образа на изначално раз-
двоеното човешко същество. Докато Найден е типичен пример за традициона-
лист, който не влага нищо ново и свое в творчеството си, а „дълбае така, както и 
баща му е дълбал“, то Живко е представител на оная, макар и малка група тво-
рци, в работата на които е отразен неспокойният, вечно търсещ човешки дух. 
Той е истински провокатор, който разбужда селцето, отдавна заспало в своето 
удобство. Облогът е двулик. От една страна Живко иска да покаже, че е по-до-
бър майстор от Найден, а от друга да отмъсти за отнетата му любов. Композиторът 
успява да разгърне линията „свое-чуждо“ със завръщането на Живко в родния 
край – той се явява като хвърлен камък в спокойните води на всекидневието в 
провинциалното селище и предизвиква буря в душите на всички. Погледната 
през същия фокус, Милкана е главният персонаж в пиесата, изправен в ситуаци-
ята на избор между двете начала в себе си и двете житейски позиции. 

С куршумът в Милкана завършва и разпрата между Живко и Найден. 
Техният облог е доведен докрай, защото с Милкана живее и умира тяхното 
майсторство. Не става въпрос само за любов, не тя е в основата на конфликта 
им, а при цялата сложност на човешки взаимоотношения се касае за майстор-
ството им. Темата за любовта е преплетена в основната тема, за да се изрази 
още по-силно отношението на двамата майстори към изкуството. Живко иска 
да покаже на целия свят очите на Милкана, за да се радват и други на нейната 
хубост. Тази свобода и творческият му дух са породени от факта, че седем го-
дини той търси себе си като творец и личност в чужда страна, докато Найден 
се радва на Милкана като на жена, която трябва да бъде само негова. 

Макар че операта се окачествява като битово-лирична драма, нейният 
красив музикален език и душевните изживявания на главните герои я правят 
дълбоко психологично произведение. Композиторът се е стремил да съсредо-
точи вниманието си върху душевните преживявания на своите герои. 
Вокалните им партии са написани във декламационно-речитативен стил, в 
който се крие углъбеност и завладяваща сила. Въпреки, че и тримата герои 
сдържат чувствата си, до слушателя достига убедително потенциалната сила 
на техните преживявания. Без да използва фолклорни елементи и да включва 
теми, близки по интонационен строеж на народната песен, Парашкев Хаджиев 
успява да сътвори българска атмосфера, да напише творба с определен на-
ционален облик. За това е допринесъл и поетичният и дълбоко народен език 
на автора на драмата – Рачо Стоянов. [Сагаев, 1967, с. 522] 
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Музикалните образи в операта са обрисувани ярко, живо и релефно и те 
вълнуват своя слушател. Заслужилата артистка Росица Баталова споделя: 
„Спектакълът се възприема на един дъх и не с чувството, че се се гледа опера, 
където героите пеят арии, дуети, терцети, а като истинска човешка драма, като 
поетичен разказ, който оставя дълбоки следи. Чрез емоционална и синтези-
рана музикална мисъл в нея, изградените конфликти достигат силно въздейст-
ващи кулминации, верен психологически анализ и ярка образност.“ [Баталова, 
1973, бр. 18]

При него е съществен синтезът от музика, действие и визуализация на дра-
матургията. Може би затова героите на Хаджиев са динамични, реални хора, 
страданието и радостта не са измислени емоционални моменти, а еманация 
на взаимоотношения и конфликти. [Арнаудова, 2012, бр. 19]

Операта „Майстори“ се поставя за пръв път на 9 октомври 1966 г. в 
Софийската народна опера. Диригент е Иван Маринов и режисьор Михаил 
Хаджимишев. По-късно тя се изиграва в останалите оперни сцени на страната. 
През последните години българските театрални режисьори отново погледна-
ха към творбата на Рачо Стоянов. Димо Дешев6 прави интересен прочит на 
литературното произведение, като поставя въпросите: „Прав ли е онзи, който 
държи на канона, или е прав другият, новаторът; Къде е истината, щом ни-
кой не е сгрешил в нищо? Всички в своя живот търсим истината и задаваме 
въпроси към Създателя.“ Остава надеждата някой оперен режисьор отново да 
се заеме с нелеката задача да представи пред българската публика операта 
„Майстори“ на забележителния ни лирик Парашкев Хаджиев. 

Пъстър и увлекателен е театърът на Парашкев Хаджиев, интересни са мос-
товете, които прехвърля между поколенията. Времето показа, че редица от 
произведенията му са жизнени, актуални, вливат енергия и преди всичко 
обич към красотата, към изкуството. Истинският Хаджиев е в музиката си, коя-
то ни остави като духовно наследство. [Арнаудова, 2012, бр. 19]
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ФИзИОЛОгИЧНИ АкцЕНТИ 
В гЛАСООБРАзУВАНЕТО ПРИ дЕцАТА

Анастасия И. Баткова 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

Резюме: Човешкият глас е природна даденост, защото всеки индивид се ражда с 
гласа си и заявява това още с първата си глътка въздух. Употребата на гласа може 
да бъде първосигнална – като проплакването при раждането, второсигнална – при 
говор и комуникация, но може да бъде и художествена – чрез пеенето като естетиче-
ска изява. За децата тази изява е естествена и предпочитана, защото им доставя 
радост и удоволствие. Когато обаче става дума за пеене в смисъла на целенасочена 
и сериозна проява, то лежи на сложни психофизиологически процеси. Познаването на 
всички системи, които участват в звукообразуването е необходимо, защото само 
по този начин може да се постигне контрол върху процеса на пеене. 

Ключови думи: глас, звукообразуване, пеене
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Abstract: The human voice is a gift from the Nature, because everyone is born with their 
voice and announce that ever since the moment of their birth. The use of the voice could be at 
the first signal – as the scream of the newborn child, it could be at the secondary signal – as in 
talking and communication, but it could be also artistic – through singing as aesthetic 
manifestation. For children this manifestation is natural and рreferred,, because it provides 
them with joy and pleasure. However, when it comes to the singing as a purposeful and serious 
appearance, this activity lies on complex and psychophysiological processes. The knowledge 
of all the systems, which participate in the sound generation is necessary, because that is the 
only way for achieving control of the process of singing. 

Key words: voice, sound generation, singing

Употребата на човешкия глас като музикален инструмент изисква по-спе-
циална подготовка от страна на певеца. „Познаването на възрастовите особе-
ности, с които се характеризира всяка дейност, както и възможностите, които 
предоставя, са гаранция за ползотворността на учебно-възпитателната рабо-
та, което особено ясно личи при деца с интереси към музикалната дейност“ 
[Коловска, 2019 а, с. 49]. За да може да управлява своя гласов апарат, всеки 
човек, в частност всяко дете, трябва да осъзнава връзката между желанието за 
пеене и чисто физическите условия за неговото успешно провеждане. Калина 
Жекова отбелязва: „Най-добрият учител за певеца са неговите собствени фи-
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зически усещания. За да се научи да владее гласа си и да го превърне в мощно 
изразително средство, певецът трябва да възпита в себе си и трайни музикал-
но-слухови представи, да развие всички музикални способности....“ [Жекова, с. 
8] Съзнателното управление на гласовия апарат е координиран процес, който 
е тясно свързан с представата за различните компоненти на гласообразуване-
то, които работят в единство. 

Органите, които доставят звуковата материя, подлежат на различни разде-
ления, според мненията на различни специалисти от сферата на фонологията 
и вокалната педагогика. Повечето автори разделят тези органи на три групи 
(Иван Максимов, Алис Боварян, Калина Жекова, Константин Карапетров). 
Откриват се разлики само в наименованието на съответните групи, но по 
своето значение и функция, те са едни и същи. Органите на звукообразуването 
могат да се разделят на следните субсистеми: 

- дихателна система, която включва бели дробове, бронхи, трахея, диа-
фрагма, гръдни и коремни мускули,

- вибраторна система, която включва ларинкса и гласните връзки,
- надларинксова система или т.нар. наставна тръба, която включва фа-

ринкс, устна кухина, носни кухини.
Тези субсистеми имат решаваща роля в гласопроизводството, изпълнявай-

ки трите му основни функции – дишане (чрез дихателната система), фонация 
(чрез вибраторната система) и резонанс и артикулация (чрез надларинксова-
та система). 

дишането при децата се различава от това на възрастните. Този факт се 
дължи на малкия обем на детските бели дробове, на слабата дихателна муску-
латура, както и на кратките, повърхностни вдишвания. Във възрастта между 5 
и 15 години децата дишат средно между 20 и 25 пъти, което е твърде често за 
минута време. Едно от важните условия за успешното и красиво пеене е нали-
чието на умение да се изпяват дълги и изразителни фрази, които обаче изис-
кват голямо количество въздух и по-малък брой вдишвания. Характерно за 
децата е, че не умеят да изразходват поетия въздух равномерно, те нямат усет 
да владеят осъзнато издишването, и това също затруднява певческия процес. 

Известни са три типа дишане: ключично (горноребрено), гръдно и корем-
но (диафрагмено). Съвременната вокална педагогика единодушно приема, че 
коремното дишане е най-подходящо при пеене, защото спомага за оптимално 
най-дълбокото вдишване и осигурява най-голям въздушен капацитет. Според 
Николина Огненска детското дишане е повърхностно, горноребрено. Според 
Цанко Колев при децата преобладава гръдното дишане. Така или иначе, факт 
е, че учениците в начална училищна възраст не умеят правилно и целенасоче-
но да използват дишането като важен компонент от процеса на пеене. 
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Работата на ларинкса и гласните връзки като същинския извор на човеш-
кия глас представляват интерес за науката векове наред. С напредъка на изу-
чаването на сложното устройство на ларинкса, става ясно, че гласните връзки 
трептят – когато са в покой са събрани, а при говор или пеене се раздалечават. 

Съществуват две основни теории относно процеса на фонация. Първата, 
господстваща в рамките на около двеста години, е миоеластичната (мускулно-
еластична) теория, създадена от Ерве Ферен през 1741 г. Според нея гласните 
връзки се раздалечават под влиянието на въздуха, който упражнява налягане 
върху тях при вдишване, а след това те се събират отново поради своята елас-
тична природа. Другата теория за появата на звук от ларинкса е неврохронак-
сичната (невромоторна) теория. Тя се появява през 1950 г. и е дело на френ-
ския учен Раул Юсон. Тази теория отхвърля досегашното схващане, че гласни-
те връзки се разделят пасивно под налягането на въздушната струя, и дава 
ново обяснение – гласните връзки са активни при своето раздалечаване, в 
резултат на нервни импулси, подавани от мозъка. Науката е доказала, че висо-
чината на произведения тон зависи от честотата на трептенията на гласните 
връзки, но самият процес на дишане няма отношение към точната височина 
на тона. Според тази теория първо възниква слуховата представата за точната 
височина на тона, а тя от своя страна е причина за конкретните нервни импул-
си, които предизвикват определената честота на трептенията. Както подчер-
тава Николина Огненска, тази представа всеки път привежда в готовност всич-
ки органи, участващи в процеса, и изгражда „стереотипи за движението на 
всеки от посочените органи“ [Огненска, 1995, с. 191]. С тази идея се приема, че 
звукообразуването не е просто механичен, а волеви процес. 

Според други съвременни изследователи като К. Карапетров и А. 
Атанасова-Вукова, съществува и трета теория, обединяваща предходните две. 
Тя възниква след множество спорове на привържениците на Ерве Ферен и 
Раул Юсон. Карапетров отбелязва: „Ако всяка от двете теории не е в състояние 
сама да обясни убедително и докрай механизма на работата на гласовите 
връзки, то обединяването им води до най-логичното обяснение на звукопро-
извеждащият процес.“ [Карапетров, 1990, с. 38] Според него и двата механи-
зма на звукопроизводство имат своето значение – гласните връзки се разда-
лечават под влияние на нервните импулси, а се събират поради собствената 
си еластичност. 

Интерес представлява и мнението на Иван Максимов по този въпрос. В 
своя труд „Вокална фонология“ той детайлно разглежда всички налични тео-
рии за гласообразуването и на тази база прави някои заключения, които са в 
подкрепа както на миоеластичната, така и на неврохронаксичната теория. 
Така, например, авторът твърди, че „...и двата принципни механизми – аероди-
намичният и неврохронаксичният са възможни, но са в зависимост от различ-
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ните изисквания за ползването на гласа – при говор или при пеене.“ [Максимов, 
1993, с. 87] Максимов изказва мнение, че двата принципа имат различно при-
ложение в различни условия и не са взаимноизключващи се.

При децата дължината на гласните връзки (някъде се срещат и под наима-
нованието „гласилки“) е около два пъти по-къса от тази на възрастен човек. 
Освен това, детските гласни връзки са и по-нежни, по-тънки. Те се формират 
до около 12 годишна възраст, а самото им развитие продължава още няколко 
години. В детска възраст гласните връзки трептят под натиска на въздушната 
струя предимно със своите краища, и това е причината гласът да звучи 
нестабилно.

Работата на надларинсковата система има важно значение за процеса на 
говор и пеене. В тази система участват много органи: челюст, устни, зъби, език, 
меко небце, глътка, резонатори. Те отговарят за ясната артикулация, дикция, 
както и за правилния резонанс на произведения тон. „Вокалната дикция, както 
и декламацията в пеенето, трябва да се разглеждат като „език“, средство за 
общуване между хората, без който вокалната реч би останала неразбираема, 
непредаваща художествената информация и достойнства на песента...“ 
[Атанасова-Вукова, 1995, с. 104]. При децата често някои органи като езика и 
устните са недостатъчно подвижни и еластични. Това е причина за някои сму-
щения в артикулирането на звуковете и оттам – в дикцията и изразителността. 
Детето постепенно започва да се учи да говори и пее по принципа на подра-
жанието, и този процес е продължителен и сложен.

Единната работа на дихателната, вибраторната и надларинксовата системи 
поражда човешкия глас. Той от своя страна има своите качествени измерения 
– това са физическите му свойства, или иначе казано – качества. Основните 
качества на човешкият глас са сила, тембър и диапазон. 

Силата на гласа е качество, което зависи от амплитудата на трептене на 
гласните връзки. Силата на произведения тон при пеене зависи от подструн-
ното (подглотисово) налягане – колкото по-силна е въздушната струя, толкова 
е по-широка амплитудата на трептене на гласните връзки. Пряко свързано със 
силата на гласа е понятието динамичен диапазон – умението да се използва 
разнообразна динамика при пеене. При опитните певци този диапазон може 
да бъде много широк, съдържащ разнообразни варианти на силната и тихата 
динамика. При децата обаче, този динамичен диапазон е все още ограничен, 
недоразвит. Децата пеят най-леко и приятно в средно тиха (mp) или средно 
силна динамика (mf). Техният гласов апарат е нежен е неукрепнал, затова не 
се препоръчва детският глас да бъде насилван с твърде големи крайности в 
динамиката при пеене. Счита се, че гласът до десет годишна възраст е най-
слаб, но оттам насетне започва постепенно да укрепва. Това се случва с про-
мяната на възрастта, както и със степента на вокално развитие. 
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Тембърът дава специфичен облик и окраска на гласа. Той е сложно акус-
тично явление, което позволява да се разграничават различните гласове при 
говор или пеене. Специфичният характер на звученето на всеки глас зависи от 
обертоновете – техният брой, височина и сила. В спектъра на детския глас от 
акустичесна гледна точка има наличие на голям брой високи обертонове. Това 
му придава леко, звънливо и сребристо звучене. Тембърът на децата изпъква 
най-добре при пеене в умерена динамика.

диапазон на гласа е най-общо казано тоновият обем, очертан от граници-
те между най-високия и най-ниския тон, който може да бъде изпълнен от гла-
са. Анастасия Атанасова-Вукова дава предложение за три вида диапазон в чо-
вешкия глас – диапазон на певческия глас (тонов обем на гласа), тонововисо-
чинен диапазон (качествено измерение на разстоянието между най-ниския и 
най-високия тон, което може да се изпълни) и работен диапазон (отрязък от 
тонововисочинния диапазон, който най-добре представя качествата на чо-
вешкия глас). В литературата се среща и понятието „теситура“. Тя се съдържа в 
рамките на работния диапазон. Алис Боварян описва теситурата като „съвкуп-
ността от височини, произвеждани с лекота, при които певецът се чувства 
най-добре.“ [Боварян, 2007, с. 33] Тоновете, който са в началото и в края на 
работния диапазон, се наричат крайни тонове. Те подлежат на бъдещо усъ-
вършенстване и преодоляване при вокална работа. Диапазонът на децата 
преди измененията от мутацията варира от си (малка октава) до ми (трета ок-
тава). При вокална работа с деца е от много голямо значение съобразяването 
с диапазона за съответната възраст. Това е изключително важно за нормално-
то развитие и функциониране на гласовия апарат на детето. В случаите на не-
внимание при работа и игнориране на този факт е напълно възможно гласът 
на детето да се измени качествено от гледна точка на сила и тембър.

Гласът на човека е сложен инструмент, който не може да се види и докосне. 
Той се ръководи от специфични, координирани усещания, които изискват по-
знание за физиологията на гласообразуването. Детският гласов орган е крехък, 
нежен. Този факт не бива да се пренебрегва при вокалната работа с деца – те 
трябва да бъдат обект на прецизна и внимателна работа от страна на музикал-
ния педаго г. „Същевременно е възможност за всеки учител по музика да твори 
и експериментира нови методи и форми на работа“ [Коловска, 2019 б, с. 439].

Референтни източници
Библиография:

1. Атанасова-Вукова, Анастасия. Музикалното възпитание в детската градина. 
Благоевград: 1995, с. 104

2. Боварян, Алис. Вокално-постановъчната работа в жанровата музика. София: 
АСКОНИ-ИЗДАТ, 2007, с. 33



67

3. жекова, калина. Практическа вокална методика. Пловдив: МАФК, с. 8

4. карапетров, константин. Вокална методика. София: Музика, 1990, с. 38

5. колев, цанко. Вокално-хоровите навици – средство за изразително пеене. – В: 
Основни въпроси на обучението по пеене. София: Народна просвета, 1965, с. 100 
– 117

6. коловска, цветанка. Извънкласните и извънучилищните дейности по музика 
(занимания по интереси) – фактор за развитие и активно музикално възпитание. 
„Наука, образование и иновации в областта на изкуствата“: II Международна научна 
конференция АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“ – Пловдив, 2019 а, ISBN 978-954-2963-
56-1, стр. 49

7. коловска, цветанка. Празник на детската песен в АМТИИ „Проф. Аден 
Диамандиев“ – естетическа школа за музикални педагози. „Наука, образование и 
иновации в областта на изкуствата“: II Международна научна конференция АМТИИ 
„Проф. А. Диамандиев“ – Пловдив, 2019 б, ISBN 978-954-2963-56-1, стр. 439

8. максимов, Иван. Вокална фонология. Наука за гласа. София: Музика, 1993, с. 87

9. Огненска, Николина. Теория и методика на музикалното възпитание в общоо-
бразователното училище. Благоевград:1995, с. 191



68

ФОРмИРАНЕ НА ХУдОжЕСТВЕНА мУзИкАЛНА кУЛТУРА 
ЧРЕз ПЕВЧЕСкАТА дЕЙНОСТ НА УЧЕНИцИТЕ

Мая И. Йорданова

formation of artistic musical culture throuGh the 
sinGinG actiVity of the students

Maya I. Yordanova
Резюме: Настоящата разработка разглежда дейността изпълнение на музика 

в българското общообразователно училище. Съвременното образование предлага 
формиране както на обща, така и на музикалната култура на своите възпитани-
ци. В текста се разглежда певческата дейност, която се използва в класни и различ-
ни извънкласни дейности, изграждането на певческа музикална култура и нейната 
значимост като фактор, който развива, стимулира творческите способности и 
активност, както и естетическо възпитание на учениците.

Ключови думи: художествена музикална култура, певческа дейност, твор-
чество, музикална надареност

Abstract: The current development is represented by music in the Bulgarian general 
education school. Modern education offers a formation that exists as well as the musical 
culture of its graduates. In the text there are songs, which are found in class and various 
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В развитието на музикално-педагогическата теория и практика у нас, про-
блемът за мястото и значението на музикалното изкуство в цялостното разви-
тие и възпитание на децата е вълнувал музикалните педагози още от неговото 
зараждане. Формирането на умения за разпознаване и творене, създаване на 
красиво, заедно с преживяванията, чувствата на човека, които се пораждат 
при близостта с изкуството се обуславят от различни фактори и са строго ин-
дивидуални, но са предпоставки, за всестранно и цялостно въздействие върху 
личността.

Художественото възпитание в обучението по музика в българското общо-
образователно училище се осъществява чрез трите основните музикални 
дейности, които си помагат и взаимодействат – изпълнение, възприемане и 
творчески дейности. Всяка една от тях в часовете по музика, развива комплекс 
от музикални способности, а чрез цялостното музикално възпитание се из-
гражда и естетическият вкус на детето.

Песенният жанр, особено в началните класове е средство, чрез което се 
осъществяват задачите на музикалното възпитание – създаване на желание за 



69

емоционално общуване с музиката, за индивидуални и колективни изяви, 
формиране и развитие на музикално-изпълнителски умения и навици за слу-
шане на музика, възпитаване на любов към българския музикален фолклор и 
култура, възпитаване на толерантност и умения за общуване чрез музиката. 
„Ето защо, работейки в посока развитие на музикалните способности на 
учениците, учителят изгражда постепенно и тяхната музикална, а и обща 
култура“ [Коловска, 2011, с. 9].

Според видни български музикални педагози, като например Пенка 
Минчева, Георги Торбов, Генчо Гайтанджиев, Евгения Заякова, Светла Кръстева 
и авторските колективи на учебниците по музика, песента е инструментът, 
който способства не само за изграждане на вокално-хорови навици у децата, 
развитие на звуко-височинните представи, метроритмичния усет, умението за 
точно интониране, нужни за добро изпълнение, но чрез нея се поставят осно-
вите на приобщаване към музикалното изкуство и „може да послужи като ос-
нова за по-сериозно и съзнателно отношение към музикалното изкуство“ 
[Коловска, 2011, с. 19], създават се трайни потребности за общуване с музика-
та, повишава се естетически вкус и критерий, формира се художествена музи-
кална култура на учениците.

Певческата дейност е изключително достъпна, активна, заема съществено 
място и широко се използва в процеса на обучение не само в класната, но и 
извънкласната музикално-възпитателна работа. Песента спомага децата ак-
тивно да преживеят музикално-художествения образ, заложен в музикалните 
произведения, което предполага учителят да представи и разкрие на учени-
ците, вътрешния, художествен свят, защото „всяка песен е художествен фено-
мен, а не учебна единица, тя следва да се поднася като нещо прекрасно, тайн-
ствено и вълнуващо.“ [Стоянова, 2007, с. 65]  

Изграждането на художествена музикална култура се осъществява посте-
пенно, с помощта на художественото възпитание. Именно то, се определя като 
„целенасочен процес на формиране у хората на способност да се възприема, 
разбира, чувства и оценява изкуството и на потребности и способности да 
се създават художествени ценности“ и неговата цел е „да се научат децата и 
подрастващите и да създават, и да разбират и възприемат художествени-
те ценности, като по този начин удовлетворяват своите художествени и 
естетически потребности, получавайки художествено – естетическа на-
слада“. [Бояджиева, 1994, с. 14]

Това предполага две основни задачи на художественото възпитание, свър-
зани не само с музиката, а и с всички изкуства – формиране и развиване на 
художествено-творчески способности и издигане на равнището на художест-
вената култура, познания и опит при възприемане на художествени 
ценности.
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Формиране на художествена култура в обучението по музика, се реализи-
ра най-вече чрез възпитателното въздействие на певческата дейност на уче-
ниците, която притежава многостранен ефект, благодарение на различни до-
пълнителни задачи, чрез които се определят и способстват за доуточняване 
на останалите елементи, като темпо, динамични нюанси и др., като посред-
ством тях изпълнението е по-оригинално и разнообразно. Целта е, учениците 
да се стимулират да сравняват, анализират, а процесът при запознаването с 
песента да е интересен, да я разучават с желание и лекота, и крайният резул-
тат – изпълнението да е въздействащо и впечатляващо.

Според г. Стоянова в певческата дейност не трябва да са водещи външните 
белези на песента – текста и мелодията, а е нужно вникване в художествената 
същност на произведението. За изграждането на художествения образ основ-
на е ролята на музикалния педагог и изискването към него е да бъде художник 
в процеса на възприемането и пресъздаването на песента. Осъществяването 
на тези цели налага певческата дейност да премине от формално – певческа 
към художествено – певческа и превръщането ú от урочна дейност в изкуство. 
Това поставя изискване за „повишаване на художествената култура на учи-
теля, но не като художествена образованост, а преди всичко като развитие 
на художествен усет и творческо мислене“ [Стоянова, 1985, с. 60]. Педагогът 
трябва да притежава заедно с музикалната подготовка, артистичност, педаго-
гическо въображение, за да обогатява художествения опит на учениците, да 
насочва музикалните им интереси и предпочитания. Той е поставен пред изи-
сквания за непрекъснато музикално и педагогическо усъвършенстване, към 
търсене и следене на нови тенденции на развитие на музикално-педагогиче-
ските проблеми, без формално отношение към учебно-възпитателната рабо-
та, да притежава съзнателно отношение към професията и образователните и 
възпитателни задачи, които трябва да осъществява. 

От разгледаните мнения и твърдения на редица автори в областта на музи-
калното изкуство, може да се направи извод, че музикалнообразната работа с 
песента създава възможност за развитие на творчески способности на учени-
ците и възпитанието им в естетическо отношение. Пенка Минчева споделя, че 
„българското училище има задължението, особено при дисциплините от ес-
тетическия цикъл, да възпитава естетическо отношение, особено в сфера-
та на изкуството, то това е немислимо да се осъществява, ако се допуска 
учениците да пеят произволно, всеки „както иска и както може.“ [Минчева, 
2009, с. 90]. Според нея изпълнението на музика и постигането на добра во-
кална култура, трябва да отговаря на определени критерии и естетически 
норми, което спомага за художествено изпълнение на песента и формиране 
на художествена култура на учениците. Съдържанието на певческата дейност 
трябва да включва моделиране на образите на песните в съзнанието на деца-
та, но да се реализира и осъществи по такъв начин, че тези образи да се проя-
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вят и в детското изпълнение. Но за да се получи магията на това въздействие, 
песента обезателно трябва да се одухотвори, т.е. това е „безценен дар, способ-
ност да вдъхнеш живот в една песен и да я подариш на децата“ [Стоянова, 
1985, с. 59]. Единствено при такава работа може да се натрупа у децата творче-
ска енергия, да се породят творчески импулси, да ги направи съпричастни 
към изпълнението и съдържанието на дейността, и емоционално да се обога-
ти творческия процес. При наличието на тези условия се придобиват необхо-
димите певчески навици и се постига бързо художествен резултат. Ето защо, 
„изявата на художествената образност в песните е водещ оптимизиращ 
фактор в съвременните условия на певческата дейност в училище“[Стоянова, 
1985, с. 59].

Придобитите хорови навици в клас, продължават процеса на музикално 
възпитание в извънкласните дейности. Наблюдава се приемственост между 
основната форма на музикално възпитание – урокът в клас и надстройващата 
– хорът, вокалната група, индивидуални занимания, т.е. класната и извънклас-
ната работа все по-успешно се допълват и подпомагат, включват дейности, 
които развиват, възпитават и обогатяват личността. „Музикалните занимания 
в извънкласните и извънучебните дейности непосредствено и активно раз-
виват музикалните способности и умения на децата, ефективно, бързо и с 
лекота формиран музикално-слухови способности, развиват изпълнителски 
умения“ [Коловска, 2019, с. 51-52]. Учениците, участващи в подобни извънклас-
ни колективи притежават богата певческа култура. Тяхното отношение и зна-
ния за изкуството нарастват и се превръщат в сериозна музикална публика, с 
висок музикално – художествен вкус.

Въз основа на казаното по-горе, може да се направи следния извод – фор-
мирането на певческа музикална култура е средство, което стимулира и раз-
вива творческата активност на децата.

Творчеството е създаване на нови културни, духовни и музикални цен-
ности. Дейност, която извършва личността и поражда нещо качествено ново, 
което се отличава с неповторимост, оригиналност, обществено-историческа 
уникалност и тази формулировка се отнася за не за характера на дейността, а 
за крайния резултат. Ценността на творчеството, неговата функция се състои 
не само в резултативната страна, но и в самия процес.

Творческото развитие и музикалните способности на децата, са широко 
разглеждани в литературата от изследователи, музикални педагози и психо-
лози, като Б. Теплов, К. Сишор, Б. Асафиев, Л. Виготски, К. Орф, Д. Кабалевский, 
като някои от тях създават и свои собствени системи за развитието им. 
Съществуват мнения за творчеството, като например това, на американският 
психолог П. Едвардс, който го определя като способност да се откриват нови 
решения на проблемите или да се откриват нови начини за изразяване, внася-
нето на нещо ново за индивида, т.е. това е сила, която способства към положи-
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телна самооценка. Красимира Филева споделя, че „У младите хора трябва да 
се изгради потребност от творене, за да продължат да се усъвършенстват 
и след завършване на образованието си. Условия за най-пълноценно възпита-
ние в творчество са налични при заниманията с изкуство, съответно при 
учебните дисциплини от естетическия цикъл. Радостта, съпътстваща спо-
лучливото решение на творческа задача, стимулира интелектуалните уси-
лия и стремежите за творене.“ [Филева, 2018, с. 6]. Мнението на Й. Песталоци 
е, че чрез ученическата активност при обучението се постига една по-широка 
цел, а именно развитие на самостоятелни хора, които не са самостоятелни 
само в интелектуално, но и в нравствено и волево отношение.

Творчеството е процес, който може да доведе до създаването на някакъв 
продукт, а творческата дейност в часовете по музика в началното училище е 
подчинена от единна система от задачи, чрез която се разкриват специфични 
връзки на изкуството със заобикалящия свят в широк смисъл и произхожда 
възприемане, осмисляне на конкретни детайли, понятия и в по-тесен смисъл 
– формиране на умения. Мнението на П. Минчева е, че творческите задачи 
имат голямо значение за усвояване на музикално-изразните средства, за вни-
кване в характера на музикална творба, а оттам – и за повишаване на емоцио-
налната интелигентност на учениците. Системата от творчески задачи по съ-
ществен начин влияе на мисленето, речта, въображението, активността на 
детето. С тяхна помощ се получава представа за различните височини, про-
дължителности на музикалните звуци, тембър, връзката на музикалната и ре-
чева интонация, за жанровете, формите, стиловете на музиката в различни 
епохи, както и да се формира музикално мислене при децата.

Проведени изследвания показват, че в начална училищна възраст за фор-
мирането на музикалното мислене оказват и движенията, които помагат да се 
усеща характера, смяната на настроенията, динамиката. Зрителната наглед-
ност в съчетание със слуховите, двигателните усещания способстват децата да 
получат представа за особеностите на музикалния език. При това работят и се 
развиват и други механизми на мисленето като анализ, синтез, образната реч. 
Според К. Гуревич по време на изпълнение на творческите задачи детето раз-
вива музикални и не музикални представи, активно въображение. Получавайки 
нови и определени знания, умения и навици, децата се приобщават към музи-
калното изкуство и спецификите на неговите изразителни средства. За да имат 
творческите задачи развиващ характер, така че да насърчават възпитанието, 
обучението, те трябва да се прилагат в ситуации на благоприятно независимо 
търсене на отговори и методи на дейност.

Комплексът от музикални способности във връзка с общите способности 
(творческо въображение, внимание, воля) формират музикална надареност. 
Според един от авторитетните изследователи в областта на музикалната пси-
хология Б. Теплов, „Музикална надареност наричаме това качествено свое-
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образно съчетание от способности, от което зависи възможността за ус-
пешно занимание с музикална дейност.“ [Теплов, 1947, с. 24]. Музикалната на-
дареност се състои от комплекс от индивидуално-психологични особености, 
който е необходим за извършваните музикални дейности и именно този ком-
плекс се нарича музикалност. Мнението на Б. Теплов е, че са вродени не музи-
калните способности, а само предпоставките, върху които те се развиват. 
Според него не съществуват способности, които не могат да се разгърнат в 
процеса на възпитание и обучение. Музикалността зависи от вродените музи-
кални предпоставки, същевременно се развива, възпитава и обучава.

Ефективен начин за развитие на творческите способности на децата, тех-
ният естетически, художествен вкус и въображение, е хоровото пеене, което 
насърчава певческите умения, повишаването интереса към музиката, увели-
чава емоционална и вокална хорова култура. Вокалната и хорова техника се 
усъвършенства в резултат на систематична, упорита работа върху различни 
песенни материали по форма и съдържание. За да може работата върху музи-
кално произведение да бъде възприета като удовлетворение и радост, трябва 
да се изпълнява оживено и вълнуващо. Само творческата атмосфера позволя-
ва на детето наистина свободно да предаде своите чувства и преживявания и 
неволно да разбере тайните на певческото изкуство, което означава, че се от-
варя пътят към най-бързото овладяване и утвърждаване на едно или друго 
умение.

В часовете по музика в общообразователното училище, децата започват да 
се приобщават към изкуството. Те работят и се учат в този процес, наслажда-
ват се и изпитват удовлетворение от това, което правят, но в съвременното 
образование е тенденция да се отделя все по-малко време на проблема за 
идентифициране и работа с надарени деца не само в областта на музиката, а 
изобщо във всички сфери на образованието. В действителност, не винаги де-
тето може само да покаже способностите си и активно да ги демонстрира. 
Затова пред учителите се поставя задачата да помогнат на детето да разкрие 
заложбите си в различните дейности, използвани в уроците, а след това да 
насочат вниманието му към онази област, в която неговите наклонности биха 
се проявили с по-голяма сила.

Подхождайки творчески към развитието на различни способности у уче-
ниците, учителят ще може да помогне на всяко дете да се реализира в бъдеще 
като ярък, творчески надарен човек.
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„Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv, Bulgaria
Резюме: В доклада се поставя въпросът за насърчаване на грамотността на 

младите музиканти като подход за осигуряване на качествено обучение и образо-
вание в специализираните училища по изкуствата в България. Прави се паралел 
между четивната и нотната грамотност и техните сходни проблеми. 
Грамотността се разбира в духа на Националната стратегия за насърчаване на 
грамотността. Предлагат се и решения за подобряване на функционалната гра-
мотност при младите музиканти. 

Ключови думи: функционална грамотност, нотна грамотност, интердисци-
плинарно обучение, ансамблово свирене в начален етап на музикалното 
образование.

Abstract: The paper examines the question about supporting literacy among young 
musicians, as approach to quality teaching and learning in the specialized art schools in 
Bulgaria. Comparisons are made between book literacy and music literacy because of their 
similar issues. The notion of literacy is interpreted following the key ideas of International 
studies and National strategy for support of literacy. Solutions are offered for improvement of 
functional literacy among young musicians.

Key words: functional literacy, music literacy, interdisciplinary education, ensemble 
playing at early stage of music education.

За функционална грамотност започва да се говори през петдесетте години 
на двадесети век в програма на ЮНЕСКО за ликвидиране на неграмотността 
сред възрастното население на света. Терминът „функционална грамотност“ е 
дефиниран за първи път от Уилям Грей като „подготовката на възрастните да 
се справят самостоятелно с изискванията за четене и писане в реални житей-
ски ситуации“ в дългогодишното му изследване „Преподаване на четене и пи-
сане – едно международно изследване“ [Грей 1969] 

В съдържателно отношение функционалната грамотност включва овладя-
ването на двете дейности, без които е невъзможно по-нататъшното развитие 
на човека, а именно четенето и писането. Терминът „грамотност” стои в осно-
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вата на образователния процес. Въведен е от Цицерон, който е нарекъл „гра-
мотен“ образования човек. Според него това са всички онези, „които умеят да 
четат на латински език“. През шестнадесети век се обособява и мнението на 
реформаторите, според които грамотни хора са тези, „които могат да четат и 
пишат на родния си език“. 

Днес функционална грамотност наричаме „разбиране, използване и ос-
мисляне на писмени текстове за постигане на цели и удовлетворяване на по-
требности от задълбочаване на познанията и развиване на интелектуалния 
потенциал на личността за активното ù участие в обществения живот.“ [PISA’ 
2009 Рамка за оценяване]. 

Функционалната грамотност също така предполага младите хора да се 
развиват професионално и личностно, да правят логически връзки между 
причина и следствие, да анализират информация, да бъдат креативни, да си 
поставят цели и да знаят как да ги реализират.

Тестовете на PISA целят да измерят именно това – до каква степен ученици-
те са развили уменията да намират, осмислят, преработват и представят ин-
формация или да решават проблеми в ситуации, близки до реалните. 
Тълкуването на грамотността надхвърля границите на академичното знание 
по отделните предмети в училище. Оценява се именно реалното приложение 
на наученото, осъществяването на междупредметни връзки и използването 
им в реални ситуации. 

Данните от международните изследвания, както и от националното външ-
но оценяване провокират въпроса как да бъде насърчавана грамотността на 
българските ученици? Отговор дава Националната стратегия за насърчаване 
и повишаване на грамотността (2014 – 2020): Четенето – ключът за повишава-
не на грамотността на нацията. [Ангелова, Т. 2010]

Основна част от развиването на функционалната грамотност е четивната 
грамотност, или способността за разбиране, използване и осмисляне на пис-
мени текстове за постигане на конкретни цели, удовлетворяване на потребно-
сти, задълбочаване на познанията, професионално и личностно развитие и 
участие в обществото. 

В музикалното изкуство свързваме функционалната грамотност с умение-
то да се прочете, осмисли и възпроизведе нотен текст в неговата цялостност, 
и с всички присъщи елементи – не само височина и трайност на тона, но също 
така артикулация, динамика, темпо и други елементи. В този смисъл нотната 
грамотност е задължителен елемент от функционалната грамотност, която 
трябва да придобие всеки един музикант в хода на своето формиране.

За нотната грамотност у младите музиканти все още няма публикувани 
толкова мащабни изследвания, но от направените от автора анкети и проучва-
ния ясно се очертава подобна тенденция. Все повече педагози споделят, че 
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учениците им бързо придобиват брилянтни инструментални умения, но не 
могат да се справят с прочита на елементарен нотен текст без помощта на учи-
теля си. Преподавателите по теоретични дисциплини също отчитат, че нотната 
грамотност се достига на все по-късен етап от всяко следващо поколение. 

Изследвайки факторите, които пораждат недостатъчната четивна и нотна 
грамотност при младите хора, наблюдаваме някои общи закономерности. 

Има ли сходни причини за намалена функционална грамотност спрямо ли-
тературен и спрямо нотен текст? Има ли сходни решения за подобряването на 
тези компетентности?

Повече практика в извънкласна среда 
За да получим повече практика в дадена дейност, не е необходимо да това-

рим образователната система с повече часове. Важните дейности, тези, които 
водят до функционална грамотност, трябва да се упражняват извън стандарт-
ните занятия и по иновативен начин. 

Нека направим паралел между четенето на литературен и нотен текст: 
Четенето на книги е споделена страст. Наличието на четящ родител в се-

мейството обикновено води до формиране на осъзнато удоволствие от чете-
нето. Липсата на такъв рядко създава предпоставки за доброволно четене. 
Все пак, за да могат повече млади хора да получат възможност за формиране 
на мотивация за четене, има разработени редица иновативни форми на из-
вънкласни занимания, изградени на принципите на споделяне и дискусия. 
Техниките са различни, но целта е неусетно да се приласкае младият човек в 
света на книгите. 

Младите инструменталисти и певци придобиват технически умения в ча-
совете по специален предмет, макар че в начален етап не преминават през 
четене на голямо количество нотен текст. Но ако участват в ансамбъл или ор-
кестър, въпреки скромните си инструментални умения, те бързо придобиват 
навика лесно да се ориентират в непознати и дори сложни текстове. Всъщност, 
това е стар метод на обучение, използван още от времето на Вивалди. 
Ансамбловото свирене развива не само самостоятелно следене на нотния 
текст, то подпомага осмислянето на мелодична линия в контекста на хармо-
ничните функции и отключва ладовото мислене, което типично се проявява 
по-късно при инструменталисти, боравещи предимно с едноглас.

И четивната, и музикалната грамотност се възпитават най-успешно чрез 
методи, които се доближават до естествените, натуралните начини за придо-
биване на такива умения.

Интердисциплинарно обучение 
Комуникацията между отделните дисциплини, които се изучават в дадено 

учебно заведение, или така нареченият „интердисциплинарен подход“, оказва 
влияние върху формирането на практически умения, които надграждат тео-
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ретичното знание. Липсата на такъв подход често оставя младия човек с до-
бре заучени дефиниции, но без формирани компетентности и без функцио-
нална грамотност.

Известната тенденция STS (Science-Technology-Society), или взаимодейст-
вието между наука, технологии и общество, е важна предпоставка за развитие 
на интердисциплинарни области и изследователски методи в съвременното 
научно познание. В този смисъл отправна точка при прилагане на интердис-
циплинарното обучение е неговото разбиране като процес на сближаване на 
познание, методи и похвати от две или повече учебни дисциплини в една поз-
навателна дейност с ясната цел: очертаване на тяхно допирно поле за решава-
не на реален образователен казус, проект и ситуация. [Неминска, Р. 2015]

Понякога педагозите, в желанието си да покрият изцяло съдържанието на 
учебните програми, прекалено изсушават и схематизират материята по своя 
предмет. От друга страна, при добра комуникация между дисциплините, полу-
чените знания могат да бъдат прилагани и упражнявани в съседната стая, по 
друг предмет. Така натрупаните знания се превръщат в придобити 
компетентности.

Интердисциплинарното обучение е съвременен научен подход, който раз-
крива възможността за изследване на даден проблем от гледна точка на мно-
жество научни перспективи, така че не само да се насочва и развива интере-
сът, но и да се стимулира активността, да се представя ценностната ориента-
ция на проблема, резултатът и приложението.

Добър пример за това е предметът география. В образователния процес 
той не само създава пространствени представи за обектите и явленията, но и 
полага основите на систематизирано познание за политическата и стопанска 
организация на обществото. Чрез интердисциплинарен подход се формира 
не само географско, политическо и стопанско мислене, но и ценностна систе-
ма, за да изградят заедно ключови качества за успешна житейска реализация 
на обучаваните. [Дерменджиева, С./ Радева, И. 2016]

Подобна свързваща функция имат предметите солфеж и теория на музи-
калните елементи спрямо останалите дисциплини от специализираната под-
готовка при музикантите. За да се осъществи тази свързваща функция е необ-
ходима добра координация между преподавателите по различните музикал-
ни дисциплини. Такава координация спомага за разглеждане на една и съща 
тема от различни гледни точки, води до провокиране на мисълта, до търсене и 
анализиране. Тя подпомага развитието на интелекта, мисловната дейност и въ-
ображението на обучаваните, и в крайна сметка повишава нотната грамотност.

Разкривайки междупредметни връзки, интердисциплинарното обучение 
създава стройна йерархична система от знания при младите хора и умения за 
прилагане на наученото на практика. По този начин те се учат да мислят, да 
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търсят общото и отличителното, да оценяват научни концепции по отношение 
приложимостта им в реалността. 

Някои форми на музикална практика (оркестрово и ансамблово свирене, 
камерна музика) изискват от изпълнителя да провежда процеса на прочитане, 
осмисляне и възпроизвеждане на нотен текст синхронно с други изпълните-
ли. Необходимостта да се концентрира вниманието именно върху синхрони-
зацията с другите участници в процеса отключва способността да се демонс-
трират получените до момента знания като вече формирани компетентности.

Тук отново наблюдаваме как участието в ансамбли в ранен етап на обуче-
ние въздейства изключително мотивиращо на най-младите инструменталис-
ти, карайки ги да се чувстват пълноценна част от общия „звуков пъзел“ на про-
изведението, като едновременно с това ги приучава към работа в екип, пре-
доставя възможност за натрупване на сценичен опит без стреса на соловото 
изпълнение, и не на последно място – стимулира желанието им за 
самоподготовка.

Така интердисциплинарното обучение, и при четивната, и при нотната гра-
мотност провокира непрекъснат процес на актуализиране на по-рано въз-
приети знания, обогатява интелектуалното ниво и има ключова роля за фор-
миране на функционална и комплексна грамотност. 

Дискусията като интерактивен метод 
Интерактивните методи изискват партньорски взаимоотношения и диало-

гичен вид на комуникация между учащите и обучаващия. От множеството по-
знати и утвърдени в практиката интерактивни методи, един от най-ефектив-
ните за въздействие върху формиране на функционалната грамотност, е 
дискусията.

Дискусията е най-често срещаната стратегия за насърчаване на активното 
учене. Тя има ролята за създаване на подкрепяща интелектуална и емоцио-
нална среда, която насърчава учащите да се въвлекат в изследователската 
експериментална дейност.

Очевидни са приносите на този метод във всяко едно обучение, провежда-
но в група, особено при дисциплините, които изискват четене с разбиране. 
Чрез дискусия и взаимодействие, обучаващият може да провокира обучава-
ните сами да достигат до основните идеи на преподаваните теми. В резултат 
на взаимодействието е възможно повлияване, обогатяване и дори промяна 
на първоначалното мнение и позиция по определен въпрос и при двете стра-
ни, участващи във взаимодействието. 

При специализираната музикална подготовка, където обучението се про-
вежда предимно чрез индивидуални учебни часове, дискусията все пак е въз-
можна в ансамбловите практики. Отново ролята на ансамбъла като подкрепя-
ща интелектуална и емоционална среда, в която да се разгърне дискусията, е 
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решаваща.
Ключов елемент на качественото обучение и образование е разбирането, 

че компетентностите, които младите хора формират в училището, ще се отра-
зят върху способността им да продължат обучението си и да се включат ус-
пешно в обществото. 

От посочените по-горе примери се вижда, че могат да бъдат направени 
много паралели между четивната и нотната грамотност, като последната се 
явява важен елемент при изграждането на функционална грамотност у млади-
те музиканти.

Има редица общи стратегии, решения и конкретни методи за подпомагане 
на формирането на двете компетентности (разгледани бяха практика извън 
стандартните занятия, интердисциплинарен подход, интерактивно 
обучение).

Специално внимание се обърна на ансамбловото свирене в началния етап 
на музикално образование. Макар и да не е панацея за формиране на нотна 
грамотност, то играе важна роля при изграждане на необходимите компетент-
ности за ползотворен професионален и социален живот на всеки млад 
музикант. 

Неоспорими са положителните резултати от приложението на ансамблите 
в началния етап на музикално образование. Но освен за развитието на млади-
те инструменталисти, ансамбловото свирене има и друг принос: чрез свирене 
в голяма група, младите хора получават възможности за изяви с мащабен ха-
рактер – изяви, предназначени за по-широка публика, с по-многобройна ау-
дитория. А за най-младата публика, най-младите изпълнители на сцената са 
най-добрите посланици на музикално-сценичните изкуства.

Освен обучителен инструмент за млади артисти, ансамбловото свирене в 
началния етап на музикалното образование може да бъде и мощен ресурс за 
създаване на устойчиви навици за потребление на изкуство и хармонизиране 
на обществото.
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кИТАРАТА В кОНТЕкСТА НА ПЛОВдИВСкОТО ПОП-РОк 
ОБЩЕСТВО ПРЕз 60-ТЕ И 70-ТЕ гОдИНИ

Костадин Д. Динков 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство  

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Резюме: Докладът вниква детайлно в битието на българските поп-рок музи-

канти в Пловдив през периода 1960 – 1980 г. Хронологията на тяхното възникване е 
логична и последователна, предвид бързото развитие на Rock and roll музиката в 
Америка, Англия и Европа. Споменават се имена на популярни пловдивски китари-
сти и музикални формации, тяхната реализация, концертни зали и клубове, музи-
кални фестивали и прочее. 

Ключови думи: Rock and roll, китара, Пловдив.

Abstract: The report examines in detail the life of Bulgarian pop-rock musicians in Plovdiv 
in the period 1960-1980. The chronology of their emergence is logical and consistent, 
considering the rapid development of rock and roll music in America, England and Europe. The 
names of popular Plovdiv guitarists and music groups, their realization, concert halls and 
clubs, music festivals etc.are mentioned.

Key words: Rock and roll, guitar, Plovdiv.

Развитието на поп, рок и джаз музика в България започва през 60-те годи-
ни на ХХ в. Официални данни за съществуването на музикални формации от 
тези направления се откриват още през 1962 г. 

В златните години на рокендрола (1962 – 1974) започват да се появяват все 
повече изпълнители и рок групи, подражаващи на навлизащата от Америка и 
Англия нова за българското общество музика. Следователно, в хронологичен 
ред рокендролът идва със закъснение в България, а неговото разпростране-
ние не е желано от тогавашния политически режим. Последователите на тази 
„еретична“ музика са преследвани, наказвани и заклеймявани, като врагове 
на народа. 

Информацията за този първоначален период е оскъдна. Записи на попу-
лярната презокеанска музика се внасят нелегално, предимно на грамофонни 
плочи, а чуждестранни радиостанции са проводник на новото музикално те-
чение, излъчвайки в музикални емисии най-новите рокендрол песни. 

Според официалните данни, първата българска рок група възниква в 
София и е известна под името „Бъндараците“. Създадена е от братята Димитър 
и Иван Милеви и Кирил Маричков, през 1962 г. Малко по-късно към състава се 
присъединява и барабанистът Петър Цанков. Групата известно време се под-
визава под различни имена, но се утвърждава като „Бъндараците“, заимствано 
от прякора на по-големия брат Димитър Милев „Бъндарака“. Около изгрява-
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щата рок група се заражда една общност от млади музиканти, които са в осно-
вата на повечето музикални състави в София по това време. През 1968 г. 
„Бъндараците“ участват на международния фестивал за поп музика „Златният 
Орфей“ с авторска песен – „Когато вали“, като конкурсът се провежда в „Бар-
вариете“ на курортния комплекс Слънчев бряг, а организаторите по грешка 
обявяват групата с името „Синигерите“. 

През 1966 г. Кирил Маричков и Петър Цанков напускат групата и основават 
„Щурците“, които със своите авторски композиции се превръщат в живата ле-
генда на българската рок музика. 

По отношение на добри поп-рок музиканти Пловдив не отстъпва на столи-
цата. Списъкът с емблематични имена, свързани с пловдивската рок музика, е 
дълъг, а неговото продължение е съвсем естествено. Музикантите от 60-те и 
70-те години на ХХ в. (още в ученическа възраст) започват да разучават и сви-
рят песни, подражавайки на новата музикална вълна, а скоро след това се по-
явяват и първите групи. Активност проявяват предимно ученици от пловдив-
ските гимназии, като този невероятен интерес и любов към музиката са фак-
тор, който спомага за формирането на самодейни състави. Почти всяка пло-
вдивска гимназия след 1970 г. има музикален състав, а музиката, която изпъл-
няват, е на американски и английски групи, като The Rolling Stones, Deep Purple, 
The Beatles и др. 

Хитовата рок музика се доставя предимно от популярния и до днес пло-
вдивски радио-телевизионен водещ Тома Спространов, като песните са на 
плочи и се изпращат от близки на неговата съпруга Джудит, която е 
англичанка. 

Младите рокаджии записват новите песни на магнетофонни ленти и заба-
вяйки оборотите на ролковата машина, сами успяват „да извадят“ акордите и 
солата от записите, а учениците от езиковата пловдивска гимназия „Иван 
Вазов“ с патос и вдъхновение превеждат текстовете на песните. 

Официалните данни сочат, че първата пловдивска поп-рок група е създа-
дена през 1975 г, но много преди това млади музиканти свирят кавър версии 
на англоезична музика, вдъхновявайки своите последователи. 

„Лъч над звездите“ се казва първото рок трио в Пловдив, съставено от 
Георги Алаинов – Алаина (китара, вокал), Кирил Григоров (бас, вокали) и 
Аркадий Гайдов (ударни). Активният период на групата е кратък – 1975 – 1976 
г., а репертоарът, който изпълняват, се състои от кавъри на класически хард 
рок и ритъм енд блус банди от 60-те и 70-те години. Основната сцена на музи-
кантите е „Вариетето“ – емблематично място за пловдивчани, където се изявя-
ват както изгряващите местни поп-рок формации, така и групи от София и 
чужбина. Сцената се помещава в една от сградите (бивша палата на химията) 
на пловдивския Панаир и стартира през 1971 г. Рок триото са първите в 
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България музиканти, които получават така наречената категория за ВИС , коя-
то им позволява официално да концертират в страната. Тримата пловдивчани 
решават да направят турне под егидата на Концертна дирекция. В интервю, 
Георги Алаинов – Алаина с носталгия си спомня магията на „Вариетето“, където 
в продължение на десет години се свири почти всеки ден. Дебютът на тази 
сцена е невероятно усещане за младите китаристи, които не отстъпват по ка-
чества на софийските музиканти. В интервю Георги Алаинов споделя: „Личо 
(Илия Караянев) пък е стимулът под тепетата да се създадат толкова много 
китаристи, като поне десетина от тях са на по-добро ниво от софийските – 
Ванко Филибето, Кънчо, Кузман, Иван Зъбара, Кирил Григоров, Кольо Бусара, 
Геша. Плюс това, непрекъснато идваха софийски групи, сверявахме си часов-
ниците. В онези години вариетето беше една невероятна школа“ - казва музи-
кантът. [marica.bg]

Говорейки за „Вариетето“, китаристът Георги Алаинов си спомня и за разпа-
дането на триото през зимата на 1976 г: „Отидох при Иван Цанков и го попитах 
дали е съгласен да ударим за последно 10 – 15 дни. Той ми се изсмя. Каза: Аз 
съм събрал най-добрия оркестър в България и вие тримата какво ще правите? 
Абсурд, забрави. Предложих му просто да пробваме. Ако не му се изплати ико-
номически участието ни, да не ни плаща хонорари. И тогава направихме най-
големия бум. Той след време призна, че сме поставили най-големия рекорд за 
продадени билети с триото – над две хиляди. Това го правеше единствено 
Личо Стоунса за Великден. А ние в такъв момент ги вкарахме хората. При това 
още на втория ден. Мълвата се носеше по Главната от уста на уста. Невероятен 
успех. Но ние свирихме убийствено и го казвам, без да се хваля“, спомня си 
Алаина. [пак там]

„Лъч над звездите“ е основен конкурент на групата на Илия Караянев (Личо 
„Стоунса“) – „Мат“. Караянев е емблематично име не само сред пловдивските 
рок китаристи, но и измежду българската поп-рок общественост. 

Липсата на инструменти е само една от трудностите, с които се сблъскват 
музикантите. В едно от малкото си интервюта Илия Караянев разказва, че пър-
воначално не разполага с професионален инструмент и със свои приятели 
решават да си направят китари. За модел им служи формата на китара „Фендер“, 
а баща му, който е дърводелец, изрязва тялото. Китаристът сам поставя елек-
трониката и монтира грифа, а за да се съберат средства за оборудване на гру-
пата, се е налага да се работят по строежите. Музикантите, които свирят заед-
но с Караянев, са много, но тези с които става популярен и харесван от пло-
вдивската публика са Стефан Костов – „Тето“ (вокали) и Светлозар Нецов – 
„Заро“ (бас китара), Иван Димитров – Ванко „Филибето“ (китара), Николай 
Балинов (бас китара), Роберт Стоянов – „Роби“ (китара), Георги Димитров – 
„Геша“ (китара) и др.
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Кариерата на популярния под псевдонима Личо „Стоунса“ китарист, се раз-
вива положително, а качествата му на инструменталист са неоспорими. Илия 
Караянев е желан от много музикални формации и оркестри през 60-те и 70-те 
години. Свири като соло китарист при Емил Димитров и група „Синьо-белите“, 
в оркестър „София“, с Лили Иванова и група „Макове“, с Митко Щерев и „Диана 
експрес“, с Маргарита Хранова, Богдана Карадочева и Стефан Диомов, с Борис 
Годжунов, с група „Тангра“ и с много други формации. Десет години работи в 
Швеция, свирейки в заведения и барове. През 1990 г. обявява край на музи-
калната си кариера и се завръща в България.
 

Лили Иванова и Илия Караянев (в ляво), снимка: plovdivnow.bg

През същия този период вече е създадена и концертира друга популярна 
група – „Бели, зелени и червени“, но стилът на изпълняваната от тях музика е 
съвсем различен, а музикалният състав – нехарактерно голям. Джазова фор-
мация „Бели, зелени и червени“ e основана на 1-ви октомври 1971 г. от саксо-
фониста Веселин Николов – Весо „Червения“. През годините в състава участват 
Слави Петков, Иван Николов, Константин Ангелов, Петър Джурков, Лъчезар 
Димитров, Пъшо Конов, Тодор Каптебилев, Теодосий Спасов, Йълдъз 
Ибрахимова, Иван Енев, Владимир Хаджииванов, Веселин Койчев. Първият 
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концерт е през януари 1972 г. Следват множество изяви в Америка, 
Чехословакия, Унгария, Полша, Германия, Русия, Швеция, Гърция, Финландия, 
Англия, Мароко, Сърбия. В групата взимат участие и много гост-музиканти, 
сред които е и пловдивският китарист Огнян Видев (от 1974 до 1979 г.), харес-
ван и обичан от пловдивската публика заради неподражаемия си стил на ин-
терпретация в джаз класик, джаз авангард, блус, латино, фламенко и др.

 В последния състав на групата участват Веселин Койчев – (китара и аран-
жиране), Петър Джурков (пиано), Владимир Хаджииванов – „Доктора“ (сопран 
и тенор саксофон, флейта), Пъшо Конов (бас китара), Иван Енев (барабани). От 
1991 г. лидер на формацията е китаристът доц. д-р Веселин Койчев, който ус-
пешно съчетава преподавателската си дейност с композирането, аранжира-
нето и многобройните концерти. 

„Бели, зелени и червени“ са част от историята на българското джаз изку-
ство в България и оставят забележима следа във формирането вкуса на публи-
ката в Пловдив и страната. 

На пловдивската сцена се изявяват не само местни музиканти. Гастролират 
групи от София и страната, като естествено се поражда съперничество между 
Столицата и Града на тепетата. В основата си, тази надпревара е градивна и 
спомага за по-бързото популяризиране на поп-рок музиката не само в 
Пловдив, но и в цяла България.

В Пловдив има клубна дейност още преди създаването на „Вариетето“. Зала 
„Спектър“ (сегашният „Младежки дом“) е подиум на многобройни концертни 
изяви (от 1972 до 1978 г.), а клуб „Младост“ предоставя възможност за изява на 
пловдивските ученически оркестри, които превръщат концертите в своеоб-
разен конкурс. 

Малко по-рано, през 1962 г., през месец септември, отваря врати Бирхале 
„Каменица“, разположено на Главната улица „Александър I-ви“. Това заведение 
е емблематично за младите пловдивчани, а в него е поставено началото на 
популярния тогава клуб „Искра 100“. Това е и първият по рода си клуб не само 
в Пловдив, но и в България, обединяващ клубна дейност и ресторантьорски 
бизнес. Предоставена е възможност на студентските поп-рок групи да свирят 
в бирхалето, като концертите започват късно вечерта в (23 ч.) и завършват в 
ранни зори (4 ч.). 

Изключително популярният клуб придобива наименованието си от броя 
на местата с които разполага – сто, а младежкият вестник „Комсомолска искра“ 
допълва името. 

Един от създателите на клуб „Искра 100“ е популярния български радио 
водещ Тома Спространов. Той дебютира като дисководещ в бирхалето още 
през 1962 г. с един стар грамофон, на който пуска първите записи на „The 
Beatles“.
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Бирхале „Каменица“, снимка - plovdivnow.bg

Клубът започва да провежда сбирки (1965 г, 27-ми април) на известни пи-
сатели, поети, художници, спортисти, артисти, музикални изпълнители от 
Пловдив и страната. Първи председател и художествен директор е Никола 
Джоков – журналист и писател. 

Дейността на този, така актуален в миналото клуб, многократно се разраст-
ва и след 1966 г. започват концерти на едни от най-популярните в България 
музикални артисти, като Лили Иванова, Мария Нейкова, Паша Христова, Емил 
Димитров, Христо Кидиков, Борис Годжунов, Георги Минчев, групите 
„Щурците“, „Сребърните гривни“ и др. Не закъсняват участия и на чуждестран-
ни музиканти – Патриция Карли (Франция), Маргарета Паслару (Румъния) и 
др.

Поради нарасналия интерес на пловдивската публика към провежданите 
концерти и културни мероприятия, на 22-ри ноември, 1971 г, клубът се пре-
мества в Бар-вариете „Евмолпия“ (Пловдивски панаир) и съществува до 1982 г, 
когато приключва своята дейност. [plovdivnow.bg].

Водещо място сред първите рок формации в Пловдив заема и група 
„Паралел 42“, която е създадена през 1978 г, но още през 1972 г. съществува 
като ученически състав, под името „Спектър“. Китаристът във формацията се 
казва Кузман Бирбучуков, а негови песни печелят призови награди на 
Младежкия конкурс за забавна песен. („Притча“ – награда на публиката, 
„Последна любов“ – наградата на БНТ – 1983 г.) Активният период на групата е 
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до 1986 г, като в нея взимат участие Георги Бирбучуков, Георги Динев, Цветан 
Георгиев, Боян Динев, Цанко Чавдаров, Кръстьо Кърнев и много други. В дис-
кографията им се открояват заглавия като „След раздяла“, „Случайна любов“, 
„Вик“, „Сбогуване“ и др.

Заключение: Епохата, в която пловдивските поп-рок музиканти от 60-те и 
70-те години творят, е благодатна за това ново изкуство. Те имат възможност 
да са сред първите изпълнители на този революционен музикален стил, който 
глобално завладява вниманието на световната човешка аудитория и до днес.
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ПОдХОдИ ПРИ РЕХАРмОНИзАцИЯ НА мЕЛОдИЧНА ЛИНИЯ

Мирослав Турийски
Резюме: Статията има за цел да покаже някои от основните подходи при хар-

монизиране на мелодична линия, които използват съвременни композитори и аран-
жори. В следващите редове са описани и систематизирани похвати, които се бази-
рат най-вече на личен опит. Примерите, които са показани, са създадени специално 
за тази публикация и не са взаимствани от други автори.

Ключови думи: хармонизация, рехармонизация, джаз хармония, надстройка и 
алтерация на акорда, полиакорд, тритоносова замяна, диатоника, хроматика, мо-
дална хармония.

Abstract: This article aims to show some basic approaches for harmonizing a melody line 
used by a contemporary composers and arrangers. It describes and systemize some methods 
based on personal experience. The examples are original and composed specially for this 
article.

Key words: harmonization, reharmonization, jazz harmony, upper structures and 
alterations, polychord, tritones substitution, diatonic, chromatic, modal harmony.

В съвременната музика се наблюдава тенденция да се правят така нарече-
ните „кавър версии“ на популярни и не толкова популярни теми: песни, мело-
дии от филми или от класически произведения, които имат за цел да прозву-
чат по нов, оригинален и нестандартен начин. Tова е съвсем естествен процес, 
след като са били изпълнявани и слушани хиляди пъти по начина, по който ги 
е създал композиторът. За разлика от него обаче музикантите, които са по-
творчески ориентирани в музицирането, са провокирани да търсят по-инте-
ресен начин за интерпретация на даденото произведение. В повечето случаи 
мелодията на оригиналното произведение е тази, която се запазва непроме-
нена, защото тя е най-силният, разпознаваем и запомнящ се елемент от музи-
калната творба. Пример за това в съвременната поп музика е написването на 
хиляди мелодични линии върху едни и същи хармонични и ритмични клише-
та, защото мелодията отличава песните една от друга. И след като мелодията, 
като един от трите стълба на музиката остава непроменена в това начинание, 
в търсенето на ново звучене остава да се работи върху промяна на другите 
два компонента: ритъм и хармония. 

При промяна на ритъма, възможностите са да се променят размер, темпо, 
стил, което позволява да се тръгне в безброй посоки, защото изборът на един 
стил може да донесе след себе си и множество промени в ритмичните отноше-
ния между различните партии и инструменти, касаещи фрази, мотиви и патер-
ни, характерни за съответния стил. В това отношение подходящ пример е на-
шумелият напоследък проект Postmodern Jukebox, в който се правят кавър 
версии на легендарни поп и рок песни в ретро суинг варианти. Този проект 
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бележи голям успех, защото аранжиментите успяват по интересен начин да 
вместят песни на изпълнители като Металика и Бритни Спиърс в естетиката на 
танцувалното суинг звучене от петдесетте години на миналия век. При този 
подход на търсене на ново звучене е наблегнато най-вече на промяна в ритъ-
ма. Хармонията от своя страна остава почти непроменена, но впечатлението 
за голяма промяна в цялостното звучене, идва от избора на стил и съпътства-
щите го характерни особености: аранжимент, състав (наличието на брас сек-
ция), тембри на инструментите и т.н. Друг пример за група, която придобива 
доста полулярност в наши дни с кавър версии на известни поп и рок песни е 
шведското трио Dirty Loops. При тях подходът е доста по-радикален – освен 
промяна в ритъма, в аранжиментите им има изменение и на хармонизацията, 
която се отдалечава чувствително от оригиналната, използвайки множество 
съвременни концепции, нехарактерни за слушаемата от широката публика 
поп музика.

При хармонизацията на мелодия може да се подходи по множество раз-
лични начини, които зависят най-вече от стиловата насока и състава на група-
та, която я изпълнява. Целта на тази статия е да се покажат някои основни пох-
вати при рехармонизация на мелодична линия. За да се направи това, се из-
ползва един и същ кратък мелодичен фрагмент от позната тема, който е хар-
монизиран по различни начини. Това са първите четири такта от познатата 
детска песен „Аз съм Сънчо“:

Мелодията е диатонична в тоналност до мажор. Оригиналната хармония е 
възможно най-стандартната каденца TSDT – тоника на първа, субдоминанта на 
четвърта, доминанта на пета и тоника на първа степени. Акордите са 
тризвучия.

Първи вариант за рехармонизация:

Тук са запазени функциите от оригиналната хармония, но акордите са по-
вече. Сменят се на всяко време, като се използва само преместване (смяна на 
обръщението на акорда) и е добавена една субдоминанта на втора степен, 
която обогатява звучността, без да променя функцията на акорда. Използвани 
са четиризвучия, които също допринасят за по-богатата звучност. Тази много 
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лека промяна в акордово и почти нищожна във функционално отношение, 
може да се третира по-скоро като раздвижване на басовата линия, отколкото, 
като същинска рехармонизация. Макар и все още много далече от модерна 
хармония, тя е една стъпка по-интересна от оригиналната.

Втори вариант за рехармонизация:

Този вариант на рехармонизация вече се отдалечава от оригиналната хар-
мония и в него има три нови подхода:

1. Променя се функционалността на акордите. Появява се лъжлива тоника 
на шеста степен на второ време в третия такт. На това място тоновете сол и си 
от мелодията много ясно дефинират трета и първа степен от доминантата в 
оригиналната хармония. В случая звучат в съвсем различна светлина, като се-
дма и девета степен на лъжливата тоника в новата хармония. В последния такт 
тониката е заменена от субдоминанта на втора степен и доминанта на пета, 
което подготвя евентуалното повторение.

2. В първите два такта се използва лежащ бас върху тона до. И ако в първия 
такт няма нищо ново, защото басовият тон е първа степен от тониката, то за-
държането му във втория такт създава напрежение, защото същият тон се явя-
ва седма степен в субдоминантата на втора степен. Този хармоничен похват се 
използва често, като решение за осъвременяване на хармонията, без да се 
променя функционалността.

3. Акордите са вече големи. Използва се по-крупната и цветна звучност от 
надстройката на акорда – „втория етаж“. Добавят се девета, единайста и тринай-
ста степен, които обогатяват звучността, без да променят функцията на акорда.

Трети вариант за рехармонизация:

В третия пример акордите са по-малко, но звучността е много по-различна. 
Тук е използвана най-разпространената в класическия джаз акордова комби-
нация II-V-I (субдоминанта на втора, доминанта на пета и тоника на първа сте-
пени) в първите три такта последвани от субдоминанта на шеста степен, която 
отново подготвя към евентуално повторение.

Интересното тук е, че са разменени консонансите и дисонансите спрямо 
оригиналната хармония, като се използват тонове от мелодията, отговарящи 
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на по-интересни степени в акордовата структура. Започва се със субдоминан-
тов акорд върху първите два тона от мелодията. В до мажор са трета (ми) и 
първа (до) степен и много ясно определят тониката в оригиналната хармония. 
В случая са девета и седма степен в акорда Dm9, който променя много цвета 
на мелодията. Същото се случва и в третия такт. Тук мелодията встъпва в седма 
степен на тониката, което подчертава и оправдава големия септакорд с тони-
ческа функция.

С тази рехармонизация мелодията зазвучава като класически джаз стан-
дарт. С този подход на рехармонизиране музикантите в епохата на бибопа са 
изтривали праха от позабравени теми и са им давали нов живот. По този начин 
са ги правили още по-известни и са ги запечатали в историята на съвременна-
та музика, превръщайки ги в бибоп класики.

Четвърти вариант за рехармонизация:

Ако до момента бяха използвани само диатонични акорди (акорди, чиито 
степени са диатонични в скалата до мажор), в този пример вече се прилага и 
хроматика. Има не само алтеровани степени, които не са в диатониката на до 
мажор, но има и основа на акорд, която не е диатонична (акордът на второ 
време във втория такт е с основа (основен тон) ми бемол, който е трета пони-
жена степен в до мажор). 

Още в първия акорд се дава заявка за сериозна отдалеченост от тоналния 
център, защото в състава му е тонът до диез. Той се явява девета степен в акор-
да Bm11(b5) (по правилото за терцов строеж на акорда единайста степен пред-
полага в състава на акорда да присъстват също девета и седма). Това е алтера-
ция на основния тон на тоналността. Във втория акорд са понижени шеста и 
седма степен от тоналността, защото тази алтерована доминанта с основа (ос-
новен тон) ми се строи върху суперлокрийски лад, наричан още алтерована 
скала. Това е лад на мелодичния мажор (или минор, защото могат да са пара-
лелни) и е с тонов състав – ми, фа, сол, ла бемол, си бемол, до, ре. Алтерована е 
и доминантата с основа сол появяваща се на второ време в третия такт. Тя е 
друг вид алтерована доминанта и се строи върху умалена скала. Това е симе-
трична скала, която още се нарича полутон-тон и е осем степенна. Тоновият 
състав на тази скала е: сол, ла бемол, ла диез, си, до диез, ре, ми, фа.

Алтерованите доминанти са много характерни за джаз музиката и прида-
ват много по-силна дисонантна функция в акордовите прогресии.
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Един трети вид алтерована доминанта се използва в този пример. Това е 
акордът, встъпващ на второ време във втория такт. Това е много използван 
акорд, който се нарича лидийска доминанта. Строи се върху лад със същото 
име (от англ. Lydian dominant) и също е лад на мелодичния мажор/минор. Този 
акорд се среща в ход, който се използва често в джаз музиката, за да се разно-
образи хармонията и се нарича тритонусова замяна. Това означава, че доми-
нантата на пета степен се заменя с доминанта, която отстои на интервал трито-
нус от нея.

В случая страничната доминанта на акорда Dsus13 вместо да има основен 
тон ла има основен тон ми бемол, който е на интервал тритонус от ла. 
Обяснението за добре звучащия ход е, че алтерованата доминанта на пета сте-
пен и лидийската доминанта на втора ниска (степента, която е на тритонус от 
пета) се строят върху ладове с един и същи тонов състав. В случая суперлук-
рийски лад от ла и лидийско-доминантен лад от ми бемол са ладове на мело-
дичен минор от си бемол.

Интересно в тази хармонизация е, че никъде не присъства тоника на пър-
ва степен, т.е. няма акорд до мажор. Този пример даже може да се разглежда в 
тоналност ла минор. И въпреки, че звучността става все по-съвременна и ди-
сонантна, все още хармонизацията е тонална.

Пети вариант за рехармонизация:

За разлика от първите четири примера, в този вече няма ясно обособен 
тонален център. Този тип хармонизация се нарича модална (от англ. Modal) 
или не-функционална. Акордите не са подредени във функционална зависи-
мост и не могат да се обяснят с класическата хармония, която се базира на 
трите функции: тоника, субдоминанта и доминанта.

Акордите съществуват самостоятелно и единственото, което ги свързва, е 
мелодичната линия. Всеки тон от мелодията се явява определена степен от 
избрания акорд. Този подход при рехармонизация дава изключително много 
възможности, тъй като един тон би могъл да се хармонизира с десетки акор-
ди, в които той да участва. Всеки тон може да се хармонизира с всяка основа, 
при това съществуват много варианти, особено като се намесят и алтерации-
те. Практически, всеки тон може да бъде хармонизиран с всяка една от двана-
десетте основи (в темперирания строй), а те от своя страна могат да имат вся-
какъв характер и цвят – мажорни, минорни, увеличени, умалени, четиризву-
чия, петзвучия и т.н., могат да бъдат чисти или алтеровани, могат да бъдат в 
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различните обръщения. Например, тонът до може да се хармонизира с акорд 
с основа фа диез, където да се явява единайста повишена степен. Тогава, акор-
дът може да е C7(#11), но може да е и Cmaj7(#11), който е с друг цвят и изпълня-
ва друга функция. А може да е C7(b5)(b9), където вече тонът до се явява пета 
понижена степен в алтерованата доминанта и има съвсем различна звучност 
и функция от предните два. Ако се продължи по този начин, чисто математиче-
ски ще се открият още много комбинации от тонове, свързани в акорд, които 
да отговарят на условието за тон от мелодията, хармонизиран с основа по из-
бор. Някои биха звучали абсурдно и дисонантно, изкарани от контекста, но 
при подходящ подбор от предшестващи и последващи акорди и разбира се 
при добро гласоводене, всъщност могат да звучат на мястото си. Макар и су-
бективно усещането за адекватност в избора на акорди обикновенно стъпва 
на някои общи естетически принципи, еволюиращи със способността на чо-
вешкия слух да разпознава все повече комбинации от тонове, звуци и тембри, 
защото съвременната музика предлага изобилие от такива.

В конкретния пример не са използвани особено сложни акорди, но звучат 
интересно заради комбинацията им. Липсата на тонален център и постоянни-
те изненадващи ухото акорди придава това усещане за „оправдана нестабил-
ност“, тъй като макар и нелогични, акордите звучат оправдано от мелодията, 
която изпълнява функцията на необходимата за ушите предвидимост. 
Използвани са паралелни ходове на еднакви по вид акорди, постепенно дви-
жение на басовата линия, а при хармонизацията на последния тон се използ-
ват три различни отдалечени един от друг акорда, като така се придават три 
различни цвята на лежащия тон от мелодията, за да завърши леко „незавърше-
но“ в акорд, построен върху лидийския лад.

В разгледаните пет примера за рехармонизация са използвани акорди без 
конфликти в интерваловата структура. Това са акорди, които са построени 
върху познатите ладове със седем или осем степени, които се повтарят през 
октава. Съществуват и такива акорди, чийто втори (или трети, четвърти...) етаж 
са с различен тонов състав. 

Пример: 

В този пример е използван полиакорд (от англ. polychord – акорд, който е 
съставен от комбинацията на два или повече акорда). При тях се променя на-
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чинът на изписване, защото концепцията с терцовата структура на акордите 
не е приложима. Те се изписват с буквените означения на акордите една върху 
друга, така както следва да прозвучат от нисък към висок регистър, за разлика 
от използваните в примерите слаш акорди при, които под наклонената черта 
е само басов тон.

В този полиакорд много ясно се виждат интерваловите конфликти. Трета и 
седма степен на акорда C са в конфликт с трета и седма степен от акорда Bmaj7. 
Тези конфликти правят акорда силно дисонантен. Употребата му следва да е 
оправдана от предшестващия го акорд като гласоводене и да се разреши по-
добаващо. В творчеството на композитори като Шьонберг се срещат често по-
добни решения. В съвременната джаз музика те се използват по-умерено и 
внимателно, за да придадат дисонанс само в определен момент. 

заключение:
Необятни са възможностите от съзвучия, които могат да „облекат“ една ме-

лодия. Докъде може да се достигне в търсенето на оригиналност в хармонизи-
рането, зависи най-вече от това, към кого е адресирана съответната мелодия. 
Не би било сериозно начинание да се хармонизира мелодия на ниво „детска 
песен“ ако е предназначена да се изпълнява от биг бенд например, чийто със-
тав и публика обикновено са с по-сериозни очаквания. От друга страна обаче, 
би било смело хармонията да се претрупва с дисонантни и конфликтни акор-
ди, ако е предназначена за представяне пред широка публика, чийто слух не е 
подготвен да я чуе и разбере.
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гАЙдАТА В БЪЛгАРСкИТЕ ПУБЛИкАцИИ 
дО СРЕдАТА НА XX ВЕк

гл. ас. д-р Иван С. Георгиев
Резюме: Докладът разглежда включването на гайдата в различни публи-

кации в продължение на близо 100 години до средата на XX век. Началото е 
дадено с наименуването и издаването на вестник „Гайда“ през 1863 г. и про-
дължава основно в издания на художествена литература – поезия и проза. 
Първите статии, визиращи конструктивни особености на инструмента, 
начини на свирене, строеве и др., се появяват чак в края на XIX-ти век, а първи-
те научни статии за гайдата, от които черпим информация и до днес, са 
дело на фолклористката Райна Кацарова през 40-те години на XX век.

Ключови думи: гайда, публикация

the BaGPiPe in the BulGarian PuBlications until the 
middle of the 20th century

Assistant professor Ivan S. Georgiev, Ph.D
Abstract: The paper discusses bagpipe inclusion in various publications covering 

almost one hundred years up to the middle of the 20th century. The beginning was the 
naming and publication of the newspaper “Gaida” (bagpipe) in 1863 and continues 
basically in the publications of the literary works – poetry and narratives. The first 
articles, discussing the design features of the instrument, playing techniques, tonalities, 
etc. appear much later – at the end of the 19th century, and the first bagpipe studies, 
where from we retrieve information up to this day, are done by the folklore researcher 
Raina Katzarova in the forties of the 20th century.

Keywords: bagpipe, publication

 В живота на българина гайдата присъства като любим инструмент, без кой-
то веселбата губи своето очарование. Не случайно в езика ни съществуват 
множество паремии12, илюстриращи връзката на гайдата с празничната об-
редност, особено сватбената, като: „Сватба без гайда – същи помен“; „Сватба 
без гайда и мъртвец без неволя не бива“; „Без гайда веселия – гола неволя“ и 
т.н. Думата „гайда” е съставна част от фразеологизми13 с различни значения – 
на някой, който не е забелязал най-същественото (Бил на хорото, гайда не ви-
дял), на някой, който желае повече от заслуженото (Гащи няма, гайда иска) и 
др. Във фолклора ни гайдата присъства като любим образ със своя звук и ви-
талност и с внушенията, които предизвиква – в сватбения обред, в нестинар-
ските игри, във всяко веселие. Дори темата на наказанието не подминава този 
инструмент. В почти всички краища на България съществуват песни, свързани 

12  Паремия – (от гръцки παροιμία – поговорка, пословица, притча) устойчива фразеологическа единица, представля-
ваща цялостно предложение с дидактическо съдържание. Към паремиите спадат пословици и поговорки (бел. авт.).

13  Фразеологизъм – устойчив израз с преносно значение (бел. авт.)
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с наказание на овчаря, който реже ноктите на орлетата, за да си закичи гайда-
та, като напр. в песента от с. Надър, Айтоско „Качи се Иван, Иване, на едно дърво 
борово, борово бордафиново, дребни орлета да сваля, ноктите да им орязва, 
гайдата да си украси, гайдата, гайдуницата.14” [Николова, 2006/ 259] 

И докато в безписмените паметници на българското битие гайдата при-
съства като дума, определение, синоним, част от паремии или фразеологиз-
ми, то в писмените паметници не е така. Съществуват множество споменава-
ния на български народни инструменти в средновековната книжнина, които 
свидетелстват за съществуване на българската музикална култура, но гайдата 
не е сред тях – гъсла, прегъдница, цевница, пищялка, съсъд, тръба, свирел и 
др. [Мичева-Пейчева, 2017/ 80] Заради огромното разнообразие от диалектни 
наименования15 на този инструмент, най-вероятно в старобългарските запазе-
ни писания гайдата влиза под обобщаващото наименование „пищял“ или „сви-
рел“, тъй като няма единна българска дума. Според мен унифицирането на 
различните диалектни наименования на инструмента започва във втория пе-
риод на Възраждането – периода на просветителите [Генчев, 1978], когато „па-
ралелно с разцвета на образователното и училищно дело… се забелязва не-
бивал подем в публицистичната дейност и във възникването на голям брой 
периодични издания.“ [Славинска, 2019/ 43]. 

Вероятно налагането в българския книжовен език на наименованието 
„гайда” измежду всички диалектни разновидности се дължи на първия ново-
български сатиричен вестник „за свестяване на българите“ и неговата огро-
мна популярност, а именно – „Гайда“, списван от нашия виден възрожденски 
книжовник Петко Рачов Славейков. Сатиричният облик и стилистичната оцве-
теност на изданието са заложени още в програмната статия, озаглавена с ти-
пичен за Славейковия начин на изказ неологизъм16 – Развестие: 
„Долуподписаний, развестявам на сичките по света мъжки и женски българи, 
че моя милост след толкоз и толкоз беди и теглила, що прекарах, най-подир 
искара ма честта ми гайдар да стана. Как стана и отиде тази моята работа, лю-
бопитните могат да се научат от гайдуничката ми, а пък аз като са видях, че 
попросвещах колко-годе в този занаят, бързам да развестя и да скалесам лю-
бопителите на гайдарската музика да заповядат на концертите, които ще да-
вам непрестанно два пъти в месеца.“17 В някои от броевете Славейков с него-
вото уникално чувство за сатирична критичност назовава себе си с друг нео-
логизъм, за съжаление отпаднал от езика ни – гайдактор, като сумарно поня-
тие от гайдар и редактор. Изборът на заглавие на вестника не е случайно – от 
една страна се заявява изконната връзка с народната традиция, от друга – усе-
щането в съзнанието на българина за гайдата като отличителен белег за ве-

14  Тази тема е по-типична за жетварските песни, но посоченият пример е от хороводна песен (бел. авт.)
15  Гайда, мешница, ружица, момече, гаги, ревана, гайда сеслия, балдаранова гайда (бел. авт.)
16  Неологизъм – нова дума в езикознанието, създадена за означаване на нов предмет или явление (бел. авт.)
17  Публикувано в уводната статия на първия брой на вестника от 15.06.1863 г. (бел. авт.)
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селбата, от трета – ролята на гайдаря като фигура, обединяваща и диктуваща 
динамиката на празничните обреди. 

За да бъдат разгледана темата и избегнати недоразумения от различно ес-
тество, трябва да се изясни какво е публикация. Това е „обнародване, даване 
на гласност чрез печата. Нещо отпечатано – статия, книга, обявление, съобще-
ние.“ [Пашова, 2001/ 509] В този смисъл всяка отпечатана и разпространявана 
творба е публикация. Гайдата като образ и въздействие дълги години се поя-
вява основно в художествената литература. Например, споменаване на ин-
струмента срещаме още в първите публикации на патриарха на българската 
литература18 Иван Вазов: „Сред селото, на поляна, гайдата пищи и хорото се 
зафана, буйно се върти…“19 Няколко години по-късно в стихосбирката 
„Стихотворения за малки деца“ Вазов публикува и „Сватба“20: „Ясна гайда е пис-
нала, залюляло се хоро, млада булка се хванала цяла в наниз и сребро…“ [Вазов, 
1985/ 549], където гайдата също присъства като неизменяем и задължителен 
атрибут на веселието. Години по-късно в творбите на Елин Пелин и Йовков 
традиционното отношение към инструмента продължава да е пресъздавано 
майсторски. Например в повестта „Жетварят” на Йовков в описанието на гай-
дарската свирня „…психологическата парадигма (във философския смисъл на 
изходна концептуална схема) се превръща в доминиращ фактор за естетиче-
ското възприятие. Емпиричността на изпълнителския акт не може по никакъв 
начин да обясни бихейвиористичните рефлекси от звука на гайдата и това е 
предадено от Йовков по неподражаем начин. Неминуемо е инструмент с по-
добно въздействие да не предизвика реминисценции в културата“ [Славинска, 
2020]

Както в видно от горните примери, „…традициите на българите са дълбоко 
съхранени в националното съзнание … Обогатени и трансформирани през 
годините, те са се превърнали в съществена част от народопсихологията на 
българина, увековечени са във фолклора, в художествената ни литература. 
Многобройни са примерите за български художествени произведения с фол-
клорен характер или фолклорна насоченост – и романи, и стихотворения, и 
поеми, и пиеси. А когато традициите се спазват и се предават от поколение на 
поколение, се завещава и част от характера, бита и нравите на предшествени-
ците, искрица от тяхното минало. Те са начин за докосване, съприкосновение 
със собствените корени“ [Тодорова, 2011/ 119]

Но звукът на гайдата се свързва и с трагико-епични събития, каквото е бит-
ката при Криволак през Първата световна война21. Тогава само изпълнението 

18  Наречен така от големия поет Гео Милев – народна титла, останала и до днес (бел. авт.)
19  Стихотворението „Царят в Бяла” е написано в Свищов през август 1877 г. и публикувано само година по-късно в 

стихосбирката „Избавление. Съвременни стихотворения от Иван Вазов“, Печатница на Дор. П. Куку, Букурещ, 1878. То е 
създадено по случай рождения ден на руската императрица и в чест на Александър II и хорото, извило се на мегдана в 
Бяла. (бел. авт.)

20  Стихотворението „Сватба“ е създадено и публикувано през 1883 г. (бел. авт.)
21  Първа световна война, Солунски гронт, 21.10.1915 г. (бел. авт.)
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на „Шуми Марица” на гайда връща вярата на българските бойци и те устояват 
на френския напор. Събитията са описани разтърсващо от чешкия военен ко-
респондент Владимир Сис, така че образът на гайдата остава завинаги и във 
военната ни публицистика: „…И тържествените звуци на българския химн се 
смесват с песента на боя, с химна на смъртта. Начело на своята полурота вър-
ви младият подпоручик с гайда в ръце и куршумите около него се сипят и 
убиват. Но той върви все тъй спокойно и свири. „Плаче вдовица люто ране-
на...” [Сис, 1916/ 35]

И докато писатели, поети, кореспонденти влагат в образа на гайдата опре-
делен възрожденско-идеалистичен оттенък, то за нагласите на българските 
музикални дейци към народните инструменти (в частност към гайдата) в пери-
ода на създаване на музикалните институции можем да съдим от статията на 
Петко Наумов „Народни инструменти“. Акцентирайки върху селското и опро-
стенческото, авторът омаловажава мястото на фолклорния инструмент в тога-
вашното съвремие и не допуска никакво евентуално бъдещо развитие на на-
родните инструменти и изпълнителство. Наумов не съумява да осъзнае силата 
на национална идентификация, съхранена през вековете и необходима на 
българина – процес, реализиран десетилетия по-късно. „…Поради примитив-
ното устройство на този инструмент, не е възможно да бъдат изпълнени на 
него сложни музикални композиции, затова той не може да бъде разпростра-
нител на голяма музикална култура... Също така, гайдата не може да бъде въве-
дена като пособие за изучаване музиката в което и да е било училище... 
Народните музикални инструменти ще будят винаги едно чувство на умиле-
ние, на приятен, скъп спомен, но по-висшата музикална култура ни налага да 
въведем и в най-затънтените села модерните струнни и други инструменти...“ 
[Наумов, 1922] Откъсването от „селското” и „огражданяването“ на псевдоинте-
лигенцията може да бъде проследено и в описанието на досадата от гайдар-
ската свирня в „Железния светилник“ на Димитър Талев: „…Дошъл бе на сват-
бата и един от братовчедите на Стояна — също и той прелетял в града преди 
години. Братовчедът донесе гайдата си, та веселеше цялата сватба. Той не се 
уморяваше да свири и беше майстор, но дотягаше на гражданите да слушат 
все бръмченето на гайдата му и често обръщаха на песни. (...) Смешна беше 
надутата гайда, огромна под мишницата на гайдаря, и ручилото ù, проточено 
кой знае докъде зад рамото му, смешен беше гайдарят, разкривил и ръце, и 
нозе, обхванал гайдата, като да се бореше е нея, въртеше и мяташе глава с из-
блещени очи и издути бузи…“ [Талев, 1987/239-241]

Коментираните дотук публикации са основно с художествена или емоцио-
нална насоченост. Опити професионално да бъде разгледан инструмента мо-
гат да бъдат видени в периодичния печат още в края на XIX век. Преди 125 го-
дини един от първите изследователи на музикалния фолклор и съставител на 
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първия музикален речник у нас – Карел Махан – споменава за взаимовръзката 
между песенната и гайдарската традиция като едно неразделно цяло в живота 
на българите от различни райони. Той фокусира вниманието си върху устрой-
ството, начина на звукоизвличане и апликатура при свиренето на гайда. 
[Махан, 1895/ 200-205] Статиите му за този характерен български фолклорен 
инструмент са начален опит в нашата публицистика за обобщение на месните 
практики на гайдарското изпълнителство – тясната връзка с песенната тради-
ция, както и първи описания на гайдарска апликатура и начини на звукоиз-
вличане. Негови са думите: „...свиренето на гайдата не е толкова лесно, както 
се изобщо мисли. Най-мъчно е да се употребяват овреме всичките механични 
и мелодични украшения, които дават на гайдовите мотиви главният отпеча-
тък... Искам да обърна внимание на другарите си музиканти да записват кол-
кото е възможно много такива гайдови мотиви, понеже се съмнявам, че подир 
50 години ще ги има още. Народната инструментална музика е осъдена на заб-
равяне: тя толкова изчезва, колкото изкуствената напредва...“. 

Схематична рисунка на гайдуницата в тази статия ни показва шест грифови 
отвора в предната част и един в задната част. Това може да накара изследова-
теля да допусне, че в края на XIX век по българските територии е имало подоб-
на разновидност на гайдата. Същевременно обаче на снимка, публикувана в 
популярната книга „Some Reminicences and The Bagpipe“ още в началото на XX 
век, се вижда, че устройството на гайдуницата на българската гайда е абсолют-
но сходно с познатия ни и утвърден инструмент, достигнал до съвременността 
[Fraser, 1918/ 368]. Схемите на гайдуницата и апликатурната схема, предложе-
ни от Карел Махан, ни навеждат на мисълта, че недетайлното познание на ин-
струмента е предизвикало някои грешки – некоректно указан брой на отвори-
те и неточна схема на апликатурата. От друга страна нотацията към тези схеми 
потвърждава тоналното многообразие на съществуващите преди повече от 
век гайди, които в днешни дни рядко се използват и изработват поради тен-
денцията към унифициране на индивидуалната настройка към световните ин-
тонационни стандарти. 

Години по-късно известната фолклористка Райна Кацарова разглежда по-
пулярните в Шуменско гайди и описва подробно техните специфики, базирай-
ки се на дългогодишната професионално-приложна практика на утвърдения 
майстор и наследник на няколко поколения стари майстори на духови музи-
кални инструменти – Иван Гайдарджиев, по информация, получена от неговия 
син Димитър Гайдарджиев [Кацарова, 1936/ 89-107]. От тази статия черпим 
информация за традициите в начина на изработване, поддръжка, строеве, 
апликатура за различните видове гайди в България в края на XIX и началото на 
XX век. За разлика от опитите на Карел Махан за осмисляне на гайдарската 
проблематика, в които се наблюдават доста неточности, Райна Кацарова съу-
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мява да представи едно по-пълно и по-задълбочено изследване. Статията ù 
очертава основните пунктове, по който следващите изследователи изграждат 
своите разработки относно инструмента гайда: устройство, материали за из-
работката, размери и разновидности; тонов обем, апликатура, постановка и 
начин на изсвирване на тоновете; строеве и темброви характеристики. 

Големият принос на Кацарова е в точното описание на постановката на ръ-
цете при свирене на гайда, в начините за попълване на хроматичния звукоред 
в цялостния амбитус чрез „комбинации на гласничето с другите дупки“, както и 
в систематизирането на проблематиката и формулирането на тембровите ха-
рактеристики на гайдите в различните райони. Благодарение на опита на май-
стор Гайдарджиев в направата и осмислянето на предпочитанията на изпъл-
нителите от цяла България, поставящи своите изисквания пред него, днес ние 
имаме възможността да получим конкретна информация най-вече за различ-
ните видове гайдуници и разпространението им. Майсторът фиксира девет 
разновидности на „гласа“ на гайдата, като прави уникална за нашата музикал-
на теория подробна темброва характеристика на българските разновидности 
на инструмента. В търсенето на различни източници не се натъкнах на аналог 
на таблицата за темброва характеристика, което прави статията изключител-
но ценна и обрисуваща състоянието на фолклорния инструментариум в пър-
вите десетилетия на XX век сравнително достоверно. По-късните публикации 
по темата отразяват процеса на унифициране на инструмента гайда и обедня-
ване откъм темброви разновидности. 

Философията на поколенията майстори-гайдари в описания Гайдарджийски 
род довежда и до създаване на „Правилник как да се пази и управлява гайда-
та“, състоящ се от 18 страници ценни указания относно поддръжката на ин-
струмента. В днешно време някои от правилата са трудно приложими и неак-
туални, но самата детайлност на формулировките дава цялостната картина и 
за най-малките подробности в конструкцията. Под въпрос остава упоменати-
ят тонов обем от голяма децима за някой от споменатите видове, който спо-
ред мен е следствие от индивидуалната направа на майсторите от този род. 
Мерките, наследени от техните предци, най-вероятно са с по-голямо разстоя-
ние в долната част между последния отвор и края на гайдуницата. Неточно е 
указан и начинът на свързване на меховите отвори с главините: „...Правило е 
духалото да се завързва на врата на меха, гайдуницата на левия преден крак, 
ручилото на десния. Има гайдари, които предпочитат да натискат меха с дяс-
ната ръка. В такъв случай духалото завързват на десния крак, гайдуницата на 
врата, а ручилото на левия крак. С такава гайда може да се свири и под лява 
ръка, като се обърне с коремчето към свиреца...“. 

Макар публикацията да е на почти 85 години, все пак снимковият материал 
в статията потвърждава, че принципната направа на гайдите е същата, както и 
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днес – главината за гайдуницата се привързва към врата на меха, а другите две 
главини според предпочитаната ръка за натиск, което прави твърдението на 
Кацарова учудващо. Също така най-разпространеният вариант на държане на 
меха (под лявата мишница) предполага главината на духалото да е привърза-
на към десния преден крак, а на ручилото към левия. „Коремчето“ на кожата 
винаги е позиционирано към тялото на свиреца и не зависи от постановката. 
Допускам, че употребата на квалификации за ляв и десен крак е мислена в ог-
ледална проекция и това поражда разминаването в уточненията. Фотосите, 
илюстриращи твърдението, всъщност го опровергават. Кацарова слага осно-
вите и на детайлното „разнищване“ на инструмента гайда, заимствано в по-
късни публикации като начин на органоложко изследване. Тя описва различ-
ните видове материали за направа на отделните елементи на гайдата, конкре-
тизирани и с латинските им наименования. Изследователката дава подробна 
информация за точните размери на конструктивните части до милиметър, 
което осигурява сериозна предпоставка и възможности за органоложко срав-
нение със съвременните инструменти.

Споменаването на гайдата в българските публикации до средата на XX век 
е основно в сферата на художествената публицистика. Тепърва предстои де-
тайлното изследване на този толкова обичан инструмент. И все пак, макар и 
малко на брой, съществуват няколко специализирани статии, от които черпим 
информация и до днес.
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гЪдУЛкАТА ПО НАШИТЕ зЕмИ

Пейо Т. Пеев  
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство  

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, България
Резюме: Гъдулката е древен музикален инструмент, олицетворяващ 

струнно-лъковото изпълнителско изкуство в българското фолклорно твор-
чество. Според редица исторически източници тя е със средноазиатски про-
изход. Струнните инструменти се появяват за пръв път в Европа през първо-
то хилядолетие от н.е., едновременно с Великото преселение на народите 
от Азия към днешна Европа. Еволюцията на гъдулката се явява сериозен етап 
в развитието на лъковите инструменти изобщо и е оказала влияние в разви-
тието на струнните инструменти в Западна Европа. Съществена роля за 
нейното присъствие и усъвършенстване по българските земи изиграва епи-
ческата песен, пътуващите музиканти и мечкарството. Прелом в гъдулко-
вото изпълнителскоизкуство настъпва в следствие на въвеждането на ан-
самбловото музициране от 50-те години на миналия век насам. Това го по-
ставя в нова професионална основа, насочен към усъвършенстване. 

Ключови думи: гъдулка, азиатски произход, лъкови инструменти, епиче-
ска песен, мечкарство

Abstract: The „gadulka“ is an ancient musical instrument, embodying the string-
bowed performing art in the Bulgarian folklore art. According numerous historical 
sources, it is of a Central-Asian origin. The string instruments initially appeared in 
Europe in the first millennium A.D., coinciding with the Migration Period from Asia 
towards Europe. The “gadulka” evolution is a serios step in the development of the 
bowed instruments in general and has influenced the development of the string 
instruments in Western Europe. The epic songs, the travelling musicians and the 
“dancing bear” performers have played significant role in the instrument’s presence 
and improvement in the Bulgarian territory. The introduction of the ensemble 
composition in the thirties of the last century resulted in a breakthrough in the 
“gadulka” performing art. This sets the “gadulka” performing art on a new professional 
foundation, directing it towards mastery.

Keywords: „gadulka“, Asian origin, bowed instruments, epic song, “dancing bear” 
performer

Струнният музикален инструмент е познат на Балканския полуостров от 
дълбока древност. Гъдулката е музикален инструмент, олицетворяващ струн-
но-лъковото изпълнителско изкуство в българското фолклорно творчество. В 
някои райони на България тя се среща и с други названия, като например: ке-
мене, гьола, гусла, копанка, гаванка, кишкил, вила, цигулка, дигулка, дзигулка, 
гънилка. За да достигне до днешната си визия, тя е претърпяла изменения, 
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плод както на естествените еволюционни процеси, породени от обществено-
икономическите събития, така и на изкуствените промени, наложени от ново-
въведеното професионално интерпретиране на музикалния фолклор. 
Гъдулката е обект на голям брой органографски и други изследвания, като 
информацията за нея е значителна по обем. Прави впечатление, че сред име-
ната на изследователите на тази материя не се срещат имена на действащи 
гъдулари, освен това на проф. д-р Тодор Киров. Чисто практическият опит на 
активният изпълнител, хилядите часове, прекарани с инструмента, както и 
нуждата за самоусъвършенстване на музиканта и еволюирането на инстру-
мента дават едни по – различни решения и наблюдения, свързани с проблема-
тиката при гъдулката.

Източник на информация за употребяваните в средновековна България 
музикални инструменти и за музикалните изпълнители са стигналите до нас 
изображения в летописи, миниатюри, в запазените образи по стенописи, ре-
лефи и резби, както и разказите на чужди пътешественици [Андреев, 
А.,1955/469–491]. Много аргументирана и убедителна е теорията на Светлана 
Захариева в научно-изследователския ù труд „Свирачът във фолклорната кул-
тура“ относно еволюцията на струнно-лъковия инструмент и пренасянето му 
от Средна Азия на Балканите и в Европа. Тя посочва, че „… Различните етниче-
ски общества познават свои автохтонни варианти на струнната музикална тра-
диция, свързана повече или по-малко с особената ритуална функция на ин-
струмента в архаичните общества. Но именно лъковият вариант на инстру-
мента се внася от Изток по най-ранни писмени документи около 11-ти век и 
по-точно не самият инструмент, а лъкът. В различни писмени и иконографски 
паметници около ХХ век е документирано широко разпространената практи-
кана свирене с плектрон, което В. Бахман смята, че е непосредствена подго-
товка за възприемане и усвояване на лъковата техника…“ [Захариева,Св,. 
1987/205]. На стр.207 от същия труд четем, че „на българска почва са проник-
нали някои от азиатските наименования на струнните инструменти – тамбура, 
кемене, може би заедно със съответните азиатски варианти на тези инстру-
менти“ [Захариева,Св,. 1987/ 207].

За наличието на традиция в използването на струнно-лъкови инстру-
менти в Средна Азия се убеждаваме и от данните, изнесени от К. А. Вертков 
в студията „Музыкальные инструменты как памятники эпической и истори-
ко-культурной общности народов СССР“. Вертков ни е представил огромно-
то разнообразие на такива инструменти, използвани от азиатските народи. 
Не може да не отбележим факта, че те са много сродни помежду си и разли-
чията са основно в броя на струните и техния строй. Необходимо е да се 
подчертае, че навсякъде този род инструменти се използват главно за съ-
провод на солово или хорово пеене. Когато се свири, инструментът се дър-



107

жи във вертикално положение, с леко наклонена шийка към гърдите, с при-
тисната долна част на корпуса към коленете или на пода. Лъкът се движи в 
една плоскост, без да се изменя ъгъла спрямо инструмента, а инструментът 
се завърта вляво или вдясно за да контактува лъкът със съответната струна. 
За тази техника на свирене пише Манол Тодоров в своя труд „Български на-
родни музикални инструменти“: „… Първичната техника на гъдулковото 
свирене у нас обаче е запазена и до днес в музикалната практика на населе-
нието в Северна България – Поповско, Капанския край и Добруджа. Тук гъ-
дуларите са съхранили инструменталната школа на дедите си, отличаваща 
се с оригиналност и самобитност…“ [Манолов,Т,.1973/ 98]. Според същия 
автор струнните инструменти (инструменти от вида китари и цигулки) се по-
явяват за пръв път в Европа през първото хилядолетие от н.е. и имат азиатски 
произход. [Манолов,Т,.1973/ 93] Т.е. това става едновременно с Великото пре-
селение на народите от Азия към днешна Европа. До тогава, в древна Гърция, 
Византия и тракийските земи са известни само лирата (арфата) и различни 
видове свирки. Първите сведения за лъкови инструменти от типа на гъдулка-
та в Западна Европа са след VIII век. Инструментът достига и в Германия, къде-
то до XII век се нарича лира, а след това fiddle (фидъл) – цигулка. Твърде е 
възможно названието fiddle (фидъл) да идва от „гъдул“, основата на българ-
ското название гъдулка. След XIII век, в Западна Европа се появяват редица 
усъвършенствани модели на този инструмент, но първоначалното му име ос-
тава – лира да брачо, лира да гамба и др. Всичко това доказва пионерската 
роля на древните българи за внасянето на този инструмент в Европа и него-
вото утвърждаване като един от основните музикални инструменти за чове-
чеството. Западноевропейската музикална наука регистрира българския ин-
струмент гъдулка едва след като той вече се е наложил във Византия под 
името „византийска лира“. Според западноевропейските учени византийска-
та лира (латински: lira, гръцки: λύρα, турски: RumKemençe - византийскоке-
менче) е предшедственик на повечето европейски лъкови инструменти, 
включително и на цигулката [Grillet, Laurent (1901), Lesancetresduviolon v.1, 
Paris, p.29]. Тялото му имало крушовидна форма с три до пет струни, държало 
се вертикално, при свирене струните се докосвали с върха на пръстите. Лъкът 
е от косми на конска опашка. При изследване произхода на лъковите инстру-
менти на Запад, известният музиковед Курт Закс в своя труд „История на му-
зикалните инструменти“ твърди, че за пръв път населението на Балканите са 
преминали от единичен към двоен резонаторен отвор. От тук чрез Византия 
това нововъведение преминава в Западна Европа, където всички фидели и 
виоли започнали да се изработват с по два симетрични резонаторни отвора. 
Фолклористът Манол Тодоров пише следното: „Гъдулката със своя добре оф-
ормен акустичен център се явява сериозен етап в развитието на лъковите ин-
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струменти изобщо и е оказала влияние в развитието на струнните инструмен-
ти в Западна Европа“ [Тодоров,М., 1973/96]. Тя се разпространява по търгов-
ските пътища, които свързват трите континента и дава начало на нови струнни 
и лъкови инструменти от вида на средновековния ребек (rebec), италианската 
lira da braccio (вероятния родоначалник на цигулката), скандинавския talharpa 
и келтския crwth.

В процеса на пренасяне на лъковите инструменти между различните наро-
ди особено голяма роля играят пътуващите музиканти. Светлана Захариева ги 
нарича „институция“ и определя приноса им по следния начин: „… В своя лъ-
ков вариант струнният инструмент става всеобщо културно достижение на 
Европейското средновековие, когато се свързва с пътуващия музикант про-
фесионалист, като типично средновековна институция с изключително нара-
стнало значение. Пътуващите музиканти са важна и необходима функция на 
новата обществено-икономическа и ценностна структура на военно-феодал-
на Европа. В ранно средновековната държава институцията „пътуващо музи-
кантство“ постепенно отразява и в своята собствена структура задълбочава-
щата се класова диференциация. То остава основен носител на епико-герои-
ческата, воинско-народностната ценност, която за дълго време запазва своята 
над класова същносст и служи за мощен етнокултурен интегратор. Осъзнава 
се неговата културна мисия да бъде единствен носител на историческата па-
мет и „хроника“ на изминалите години…“ [Захариева,Св,. 1987/204]“.

Такъв носител на историческата памет се явяват певците-гъдулари и пе-
вците-гуслари. Те са действителната реализация на взаимовръзката между 
лъковия инструмент и пеенето в района на Балканите.Tрябва да отбележим, 
че в редица източници на информация се среща много по-често „гусла“, откол-
кото „гъдулка“. Гуслата като народен инструмент не е останала извън интере-
сите на нашите етнографи. Те са успели да уловят това явление, макар и твър-
де късно, когато тя се явява като спомен у най-възрастното население у нас, 
или са наблюдавани отделни рядко запазени екземпляри. Гуслата започва да 
изчезва още в началото на XVI в., за да се заличат следите ù напълно изтласка-
на от гъдулката. Българската гусла, която е изпълнявала функция само за съ-
провод на стари епически песни, а по-късно се свързва с българския и южнос-
лавянския „юнашки“ епос, завършва своя исторически живот по нашите земи 
в края на XIX в. и началото на XX в. и става рядък музеен експонат.

Епическата песен е широко разпространена в България. „…Използването 
на съпровождащ инструмент при епическото музициране е от особено значе-
ние. Този инструмент по правило е струнен и активно подпомага песента. 
Такъв тип музициране е нова форма на музикално мислене, нов тип – музикал-
но-темброва материя, нови ритми и интонации, в крайна сметка усложнена и 
обогатена музикално-художествена система“ [Киров,Т., 1999/76]. Дълбоката 
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връзка между вокалната и инструменталната музика потвърждават мненията 
на видни български фолклористи като Иван Качулев, Манол Тодоров и др.
•	 „...В основата си ...инструменталната музика (...) в различните музикално-

фолклорни области на страната е свързана непосредствено с народната 
песен. Голяма част от репертоара на инструменталистите всъщност са пес-
ни, които те изпълняват с богата орнаментика и майсторска импровиза-
ция...“ [Тодоров, М., 1971/ 63-4];

•	 „...По форма, ладово разнообразие и орнаментика българската народна 
инструментална музика се очертава като напълно самостоятелна. Но ако 
се разгледа по-подробно мелодическия и формален строеж на много ин-
струментални мелодии, ще се открие по-далечна или по-близка връзка с 
вокалната музика. И действително голям брой от инструменталните народ-
ни мелодии първоначално са били песни, които преминават в самостоя-
телни инструментални мелодии по пътя на съпровода (в българската на-
родна музика съпроводът винаги е в унисон с песента)...“ [Качулев, Ив., 
1967/ 46]
Затова, че гъдулката е заемала важно място в музикалния живот на бълга-

рите свидетелстват голям брой документи, цитиращи пътеписите на пътешест-
веници, минали през територията на България. В Пражкия пътепис на Дершвам 
от 1555 г., когато той минава през село Конуш, Пловдивско пише: „…Срещнаха 
ни осем български просяци. Те седяха на пътя и двама от тях свиреха на гусли“ 
[Андреев,А., 1955/477]. През 1577 г. на път за Цариград през нашите земи ми-
нава Стефан Герлах, чиито пътеписи са издадени през 1674 г. във Франкфурт. В 
тях е споменато, че „… видял в 1578 г. в Цариград хиляди войници християни, 
които пристигали всяка година през април и май от всички краища на страна-
та с кавали, гайди и гъдулки, с песни, хора и ръченици, за да служат в султан-
ската войска“ [Иречек,К.,1899/114-115]. Много сведения достигат до нас и за 
разигравания на мечки с гъдулки, за сцени с кукли и маймунки. „… 
„Мечкарството“ е оказало съществено влияние върху еволюционните проце-
си при гъдулката. Скитническият живот на тези музиканти ги е поставил в екс-
тремни условия: свиренето на гъдулка по време на движение е нещо необи-
чайно, проблематично. При тези условия се е появил и „нов“ начин на поставя-
не на гъдулката – „на пояс“, „на гърди“ и т.н., който е така широко разпростра-
нен в днешната гъдуларска изпълнителска практика.“ [Киров,Т., 1999/93] 
„Мечкарството“ е събирателно понятие. То включва мечкадари, маймунка-
джии, копанари, кукловоди, панаирджийски певци – всички пътуващи свира-
чи на гъдулка, носители на показността, на атракцията. Според исторически и 
литературни източници, голям брой информатори от миналия век и мои лич-
ни наблюдения почти всички тези инструменталисти са цигани. В „Под игото” 
се споменава за представлението „Многострадалната Геновева“, където озву-
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чаването на театралната постановка е от „оркестър“ от местни цигани-гъдула-
ри, които свирят на автентичните си инструменти австрийския химн. Именно 
тези пътуващи музиканти-цигани допринасят за едни от големите промени в 
развитието на гъдуларското изкуство: увеличаване размерите на инструмента 
и броя на струните (основни и аликвотни), промяна на начина на свирене, 
окачване на инструмента, променя се постановка. Те са предвестникът на оф-
ормянето на „съвременната професионална гъдулка“.

„Своеобразен „прелом“ в гъдулковото изпълнителско изкуство настъпва в 
следствие на въвеждането на оркестрово музициране, получило широко раз-
пространение от 50-те години на миналия век насам. Необходима е била про-
мяна в строя поради преминаване на оркестрите към хармонично музицира-
не и уеднаквяване на компонентите. Основна заслуга в това отношение имат 
първите ансамбли за народна музика в България – Ансамбълът на Асен 
Диамандиев в Пловдив, Държавният ансамбъл за народни песни и танции, 
Ансамбълът за народна музика към националното радио в София. От особено 
голямо значение е и приносът на трите колоса в гъдуларското изкуство – 
Минчо Недялков, Янко Петров и Атанас Вълчев. Със своите върхови постиже-
ния те предизвикват съществени и необратими промени в гъдуларското изку-
ство, а тези промени се изразяват в усъвършенстване на инструментално-из-
пълнителските компоненти – постановка, апликатура, орнаментика, начин на 
свирене и построяване на мелодиите. Имената на тези хора днес се сочат като 
образец за основата на съвременното гъдуларско музициране“ [Киров,Т., 
1999/34] Това поставя гъдулковото изпълнителско изкуство на нова профе-
сионална основа, насочена към усъвършенстване. Доколко е усъвършествана 
гъдулката и гъдулковото инструментално майсторство и кое ни провокира да 
я развиваме?

Постигнато е много и в двете насоки. Налице е значителна по обем инфор-
мация за разпространението, направата, устройството, строя, местните назва-
ния. Благодарение на проф. д-р Тодор Киров имаме както начални школи, така 
и помагала за напреднали като технически упражнения, етюди, школи със съ-
провод на пиано и със солови пиеси за всяко ниво на развитие на инструмен-
талиста. Важно е да се отбележи, че е създадена методика за обучението по 
гъдулка както в музикалните училища, така и във висшите учебни заведения. 
Ако се извървят всички стъпки правилно, от всеки би могло да се получил 
прекрасен гъдулар.

Това, което ни провокира да се развиваме като гъдулари и да развиваме 
гъдулката по мое скромно мнение е времето, в което живеем и интензивните 
промени, които то ни налага. До преди тридесет години местата, на които мо-
жеше да се види гъдулка бяха специализираните учебни заведения, детски и 
професионални ансамбли, аматъорски групи, както и семейни тържества и 
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събори. Днес този инструмент е неделима част от световната етно-култура. Тя 
е и в световни шоу-спектакли, в рок-групи, в огромен брой джаз и етно проек-
ти, в колаборация със симфонични оркестри. Солидната теоретична и практи-
ческа основа на обучението, огромният поток от информация, до който имаме 
достъп, „допирът“ до други стилове музика, музиканти и инструменти, както и 
любовта към инструмента ни провокират да го развиваме и да откриваме все 
по-нови хоризонти пред гъдулката.
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дЕЙСТВЕНИЯТ ПОдХОд В ИзгРАждАНЕТО 
НА дИВЕРТИСмЕНТНИЯ ТАНц – ОСНОВЕН БЕЛЕг 

В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. кИРИЛ джЕНЕВ

Гл. ас. д-р Димо Е. Енев 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, катедра ,,Хореография“

Резюме: Статията разглежда проблематиката в изграждането на ди-
вертисментния фолклорен танц. В публикацията се прави композиционно-
драматургичния анализ на емблематичния „Тракийски танц“, известен още 
като „Гроздана“, по хореография на проф. Кирил Дженев и музика на Тодор 
Пращаков. 

Ключови думи: Кирил Дженев, Тодор Пращаков, „Тракийски танц“, „Гроздана“, 
дивертисмент

Abstract: The article discusses the issue in the construction of the divertissment 
folklore dance. The issue developed in this publication will be feasible through a 
compositional dramatic analysis of the emblematic „Thracian dance“ also known as 
„Grozdana“ choreographed by Kiril Djenev and music by Todor Prashtakov. 

Key words: Kiril Djenev, Todor Prashtakov, „Thracian dance“, „Grozdana“, 
divertissment

Разработването на проблематиката в тази публикация се осъществява 
чрез композиционно-драматургичен анализ на емблематичния „Тракийски 
танц“, известен още като „Гроздана“, по хореография на проф. Кирил Дженев и 
музика на Тодор Пращаков. 

Той е създаден за репертоара на Фолклорен ансамбъл „Тракия“, като част 
от първата му премиера, състояла се на 05. 09. 1975 г. 

„…Създаден преди повече от 35 години и показан за първи път на Преглед 
на държавните ансамбли за народни песни и танци, „Тракийски танц“ завла-
дява специалистите и зрителите. От сцената лъхаше ново настроение. 
Авторът ни показа един танц, сякаш композиран по съвсем друг начин, извън 
установената практика и естетически стандарти и категории…“. [Петров, 
2012, стр. 79-80]

Тази емоционалност, предадена на публиката, всъщност е външната об-
вивка на танца. За да достигне до цялостното му изграждане обаче, хореогра-
фът оформя своя мироглед със знания, лични преживявания и търсения. За 
отправна точка в анализа ще използваме думите на проф. Кирил Дженев за 
„Тракийски танц“, споделени пред автора на книгата „Хореомайсторът или тан-
цът е преживяване“ Иван Парламов. Ето какво споделя той: 

„…Тракийският танц в премиерата третира материал от по-източна-
та част на Тракия. В този танц акцентирахме на мъжкото пеене, вмъкнахме 
движения с трополене, командни движения. Материалът, използван в танца, 
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ми беше интересен още преди години и сега, работейки в ансамбъла, за мен се 
появи възможност да го използвам. Силата и първичността на материала 
беше отражение на живота от този край. Например след освобождението на 
България от турско робство у нас се създава култ към армията – и към руска-
та и към българската, защото те са гаранция за свободата на народа. Даже 
по-късно се създават гимнастически дружества, под чиято егида младежи се 
обучават във военно дело. Много от тях започват да носят ботуши, и като 
подражание, и като зачитане на армията. От своя страна пък чрез ботуши-
те започват да проникват нови движения, непознати до тогава елементи в 
танците. Появяват се командни движения, движения с „военна тематика“ – 
примерно „батарейна“ – подражава се на бумтежа на оръдията. Даже на бо-
тушите са слагали кабари за подсилване на ефектите. Подражанието от 
страна на младежите ги довежда до едно особено състояние и самочувствие 
на хорото. А хорото в миналото е било смисъл за младите хора. Там са се ха-
ресвали, там са се залюбвали, там момата е демонстрирала резултата от 
своята сръчност да си шие празнични дрехи, там е показвала свенливостта 
си. За ергените пък хорото е било място, където можели да изявят своята 
мъжка сила. Понякога даже са се сбивали за воденето на хорото – символ на 
мъжеството. По буйните младежи или пък тези с голямо самочувствие, са но-
сели подкастрени пръчици, с които са почуквали по кончовете на ботушите 
си. Тази пръчица също се явява като атрибут на мъжество и достойнство. 

Ето, за тези неща си мислех, като се работеше тракийският танц. Тях се 
постарах да използвам и, надявам се, се получи добре…“. [Парламов, 1992, стр. 
64-65]

В композиционно-драматургичен план произведението „Тракийски танц“ 
спада към дивертисментната танцова форма, което в общото си направле-
ние ни насочва към сценично пресъздаване на мегдански хора и игри от из-
точната част на Тракия. Значима тук е творческата намеса на автора, който 
чрез специфични композиционни прийоми и реквизити придава повествова-
телност на дивертисментното съдържание. „…По отношение на формата 
конструкцията отговаря на сюитната форма, но новото тук е съдържание-
то. То е поднесено изключително ярко, релефно и въздействащо…“. [Петров, 
2012, стр. 79-80]

И така, нека се насочим към отделните части на произведението, като за-
почнем с експозицията. 

Това е изцяло мъжка танцова част, изградена в няколко аспекта:
1. Нанасяне на мъжете на сценичната площадка – това става на три групи, 

като всяка следваща надгражда предходната със собствено представяне в 
композиционно-лексикален план. И ако първите пет мъже се нанасят с тежест 
и увереност, а следващите пет добавят закачливия нюанс на тракийското тан-
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цуване, то експлозивната поява на третата група от шест мъже, оформя ця-
лостната експозиционна визия на танца. 

2. Обединяване на групите – независимо от различното представяне на от-
делните групи, автора ги обединява с едновременно изваждане на малка 
пръчка от ботуша на момците. Това обединение всъщност дава началото на 
същинската експозиция. Чрез появата на специфичния реквизит – пръчка, 
автора създава и първата драматургична ситуация в танца, която ще бъде раз-
вита в следващите епизоди на произведението. 

3. Общ мъжки танц – ако в пространствено отношение триредната, шах-
матна композиционна структура на мъжете се опитва да ни насочи към спо-
койствието в експозицията, то чрез динамиката в лексикален и лириката в 
емоционален план, тази част добива съвсем различен смисъл. За да конкрети-
зираме твърденията си, ще детайлизираме някои от отделните компоненти на 
тази специфична мъжка игра. 

Чрез първоначалната поза на мъжете, авторът дава една целеустременост 
на разказа, който в същото време носи загадъчност и завоалираност в изказа. 
Затова играта с пръчката, преминава през своето вътрешно символично из-
граждане, което е подпомогнато от многообразието на специфичния хорео-
графски текст, носещ от своя страна характера на мъжкото тракийско 
танцуване. 

4. Многообразието в тази първа експозиционна част на танца нямаше да 
бъде достоверно без музикалния разказ, допълващ отделните компоненти на 
авторската мисъл. Изградена изцяло в 2/4 тактов размер, тя прави впечатле-
ние със своята плътност, подреденост, достоверност в звученето и темпово 
разнообразие.

След тази многоплановост в експозицията, авторът плавно насочва внима-
нието на зрителя, към появата на девойките и началото на завръзката на про-
изведението. Тази кратка подготовка е подплатена с 12 тактов музикален пре-
ход в 2/4 и стройното провикване на мъжете „Тъй – тъй“ – Сякаш слагат край 
на своята фантазия и навлизат в реалността, със запяването на песента 
„Гроздана по двор ходеше“!

завръзката също носи своята оригиналност. И то, не толкова в компози-
ционно и лексикално отношение, където нанасянето на момите става от пред-
ни леви и десни кулиси на сцената с основно движение на „Джиновско хоро“, а 
по скоро, че появата на девойките е с гръб към публиката, което звучи малко 
нелогично, предвид насочеността на танца във формово отношение. Ето, как-
во казва проф. Дженев за това свое решение: „…Даже, спомням си, за тракий-
ския танц престилката беше изключително интересна – много пищно орна-
ментирана. Точно заради тази престилка пуснах танцьорките да излязат на 
сцената с гръб към публиката и в даден момент всички те се обръщаха с лице 
към зрителите. Ефектът беше много силен и на първите представления в 
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този момент обикновено се чуваше едно а-а-а-а. Казвам това, защото си ми-
сля за голямото значение на добрия костюм…“. [Парламов, 1992, стр. 65] 

Обосновката на автора звучи логична. Тя доказва, че неговата естетическа 
и визуална мисъл не се спира само до пространственост и хореографски текст, 
а вплита в себе си всички компоненти на сценичното хореографско изкуство. 
За подбора на сценичен костюм и неговото въздействие в танца Рослана 
Моравенова-Станева, пише: „…Немаловажен в организацията е и сценичният 
костюм. Най-важната му функция е да подпомага и обогатява танца, като 
придава допълнителна динамика и емоционална сила на въздействие. 
Костюмът е изключително важно изразно средство в хореографията при 
създаване на хореографски образ за външния вид на танцьора…“. [Моравенова-
Станева, 2018, стр.32] 

Естествено е, тази поликомпонентност да включва в себе си и музикалния 
съпровод, който също е емблематичен за произведението. Независимо, че го 
споменаваме последен в анализа на завръзката, той всъщност е водещ в из-
граждането на повествованието, не само като мелодична линия, но и като тек-
стово послание. Редуването на песенни фрагменти от мъжете „Гроздана по 
двор ходеше“ и от жените „Снощи съм мамо замръкнал“ диалогизира действи-
ето, което прави завръзката още по оригинална. Песенния диалог преминава 
в танцов такъв. Широтата на мъжките движения, контрастират на женските 
приситвания в момента на придвижването. Статиката на мъжете при запява-
нето на песента за втори път насочва цялото внимание към женския кръг в 
центъра на сцената, който им отговаря с характерно провикване и завъртане. 
А момците заострят още повече вниманието към момите, като надничат през 
малкото прозорче визуализирано от ръцете им. Така чрез стройни компози-
ционни престроявания и усложняване на хореографската визуализация, авто-
рът ни насочва към същинската част на произведението, а именно 
развитието. 

В него той запазва композиционната визия на танца. Мъжете остават ста-
тични в голям отворен полукръг, а жените динамизират танцувалната си ле-
ксика, но запазват кръговата си форма от края на завръзката. Чрез тази прос-
тота и отвореност в композиционен план, творецът от една страна ни държи в 
дивертисментната форма, а от друга, сякаш ни насочва в действената. Играта с 
пръчката в експозицията и загадъчния поглед през малкото прозорче в зав-
ръзката търпят своето естествено развитие. Прозорецът се отваря, момъкът 
поглежда през него и дълго време се любува на красотата на своята любима. 
После пляска с ръце, прескача символичния плет, отива до момата, загалва я, 
и я кани да заиграят заедно. 

И преди да продължим към същинската част на развитието искам да 
обърнем внимание и на музикалната драматургия в този фрагмент от танца. 
Подчинена на цялостната концепция на хореографа, музиката естествено над-
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гражда предходната тематична линия, а чрез песента „Бяло Кине по двор ходи“, 
вплита в себе си и същинското драматургично действие. Многозначим е чети-
ри тактовият музикален преход, в който мъжете отново вадят малката пръчка 
от ботуша си и ритмично почуквайки по него демонстрират своето самочувст-
вие. Девойките не стоят безучастни, те реагират на предложението, като свен-
ливо се насочват към момците и поемат подадената им пръчка. Авторът про-
дължава да разказва историята, като плавно променя композиционния рису-
нък. Той запазва полукръговата форма, но я моделира в пространството с 
спокойни разминавания и бързи завъртания, за да се върне отново в затворе-
ния кръг за най-лиричната част на произведението. 

Движението по кръга продължава, темпото се забавя, всеки момък води 
своята любима и се радва на близостта си с нея. Тази близост все още се осъ-
ществява само чрез пръчката, и нейното характерно посукване – ту към мо-
мата, ту към момъка. Своеобразният разговор е подплатен, както с широката 
танцова стъпка на момците, така и с леките триолни приситвания на момите. И 
ако чрез малката пръчица авторът води скрития диалог между персонажите, 
то чрез външната им лексикална и композиционна характеристика той прави 
техните взаимоотношения достояние на публиката. Не случайно този фраг-
мент от танца образно е наречен „Разходката“. 

Тази лирична „Разходка“ рязко избуява в закачлива дуетна игра на основа-
та на „Джиновското хоро“. И независимо от динамизирането на танцовите 
действия, пръчката остава символичното свързващо звено между персонажи-
те. Те танцуват един към друг, взаимно се разминават, вихрено се придвижват 
в кръгова композиция, момците завъртат момите с помощта на пръчката и я 
вдигат високо над главите си. Удовлетворени, девойките продължават своя 
танц с ансамблова комбинация във вече оформения полукръ г. Мъжете с ра-
дост ги наблюдават, като размахват високо вдигнатата пръчка. Спират, приби-
рат пръчката в ботуша си, разминават се с жените за да покажат и те своето 
доволство от случилото се. То се изразява в изпълнение на сложна танцова 
комбинация с пляскане, смяна на ракурси, специфични жестове, пози, завър-
тания и паузи. 

Но! Това е само едната гледна точка на хореографа, едната тематична ли-
ния в танца. Ще се върнем в началото на разработката за да си припомним 
част от думите на автора. 

„…За ергените пък хорото е било място, където можели да изявят своя-
та мъжка сила. Понякога даже са се сбивали за воденето на хорото – символ 
на мъжеството…“. Така авторът отново ни връща в реалната мегданска обста-
новка, но с промяна в тематичната насоченост на танца. 

Подхождайки повърхностно, всеки ще си помисли, че развитието на тан-
ца продължава. Вниквайки в детайлите обаче, ще открием, че авторският за-
мисъл е дру г. Изхождайки от естествеността на персонажите и познавайки 



117

мегданското хоро в детайли, той плавно започва изграждането на кулмина-
ционната част в произведението. За да бъдем по-конкретни в композицион-
но-драматургичния анализ на този фрагмент от танца, ще го разгледаме де-
тайлно, обособявайки го в две направления дивертисментно и действено. 

„…Но ето че хорото е прекъснато от музикантите и започва бавно тра-
кийско хоро…“. [Танцово изкуство, 1980, стр. 3]

Структурно тази част има формата на самостоятелно дивертисментно 
танцово произведение, изградено на принципа начало-развитие-финал. 
Спазвайки народностната стилистика на мегданското хоро, авторът разкрива 
неговите специфики изключително убедително. За изграждането на тази част 
в действено отношение обаче авторът създава поредица от драматургични 
ситуации между персонажите и така обогатява техните взаимоотношения.

Естествената крива на тази част започва в музикален аспект. Зазвучава ха-
рактерната мелодия на мъжкото тракийско хоро „Чапраз“ в музикален размер 
2/4. Появата на двамата музиканти добавя допълнителен колорит в изгражда-
нето, а чрез създаденото кратко драматургично действие, можем да го оха-
рактеризираме, като завръзка. Високо вдигнатата ръка за поздрав на момци-
те, също ни насочва към създаването на нова действена ситуация, а постепен-
ното им залавяне на хорото „за пояс“, дава естественост на картината. 
Добавяйки стиловото изпълнение на ергените, трепетното присъствие на мо-
мите и естествеността на композиционния рисунък в тази първа експози-
ционна част от кулминационното изграждане, автора ни пренася на празнич-
ния тракийски мегдан. Чрез наслагването на пространственост (от диагонал-
но построение, през кръгова форма до полукръг) и усложняването на хорео-
графския текст (от „Право мъжко хоро“ през повивания, пречукване и клякане 
до макамлийското захождане напред), хореографът умело ни води към съ-
щинската кулминация. Тя се състои в изпълнението на мъжка хореографска 
комбинация. В дивертисментно отношение е изградена от сложни танцови 
движения, като „Трополи“, „Повий“, „Дробинка“, „Изхвърли“, „Изтегли“, „Ножички“, 
„Плесни“, Картечна“, „Батарейна“ и други, а в действено е подплатена със сво-
бодни провиквания и най-вече с ритмични наричания (команди). 

И това не е всичко! Идеите на автора за изграждане на кулминацията не 
спират до тук. И вместо да усложни лексикално частта, той предприема ком-
позиционна промяна, чрез което отново залага на дуалното изграждане. 
Разделя мъжете на две групи, които изпълняват различен хореографски текст 
с конкретна цел – достигане до двойна диагонална структура едни срещу дру-
ги. Чрез усложняване и диалогизиране на лексиката, хореографът пресъздава 
друга характерна особеност на мегданските игри, привзета от творците в ди-
вертисмента – надиграването. А чрез трансформирането му от танцова за-
качка между групите в танцов спор между най-буйните момци, той надгражда 
дивертисментната картина в действена. Спорът е реализиран изключително 
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интересно в музикален, лексикален, композиционен и драматургичен план. В 
тази многоплановост на изразните средства са вплетени: 

1. Оригиналната музиката – характеризираща се с използването на типич-
ни мегдански мелодии, специфични музикални преходи и фразировки и дина-
мична темпова линия. 

2. Ефектност в танцуването – характеризиращо се с леки, основни движе-
ния в дъното на сцената, надграждане на танцовата лексиката в средната и 
част, и сложна динамика в танцуването на преден план.

3. Пространственост и дълбочина в композицията – характеризираща се 
със специфична, многопланово–стъпаловидна композиционна структура с 
динамичен център и периферия.

4. Като добавим към тези компоненти преплитащите се драматургични 
нишки и емоцията на отделните персонажи, достигаме до същинското кулми-
национно изграждане на танца. 

Така без да променя общата композиционна визия, авторът ни води към 
логичния завършек на кулминацията. За целта използва персонажите на два-
мата музиканти, като умело ги вплита във финалната ú част в дивертисментно-
драматургичен план.

Развръзката на „Тракийски танц“ е решена от автора в ретроспективен 
план. С динамична препратка към отделните му части в музикален, лексика-
лен, композиционен и драматургичен аспект. 

Съвсем логично, съобразявайки се с конкретиката на пресъздаваната об-
становка, авторът не пропуска и една от най-характерните игри за региона, а 
именно „Ръченицата“ в музикален размер 7/8. Замислената динамика изисква 
краткост на музикалните фрази и ефектност в хореографския текст и компози-
цията. Затова шестнадесет тактовата фраза в неравноделното 7/8 е стройно 
пресечено от осем тактовото равноделно 2/4 на хорото „Трите пъти“. То от своя 
страна е надградено от различната ритмичност на „Джиновското хоро“ в 2/4, с 
постепенно изграждане в темпово и мелодично отношение. 

Изхождайки от спецификите на „Ръченицата“, той динамизира рисунъка и 
танцовата лексика, като вихрено предвижва жените в блокова композицион-
на структура в центъра на сцената, а с характерните пляскания на момците 
създава една многопланова ритмичност за началото на развръзката. После 
бързо променя композицията на хорото „Трите пъти“ и създава нова диало-
гичност между персонажите на „Джиновското хоро“, като препратка към раз-
витието на танца. Чрез повторението на песента „Бяло Кине по двор ходи“, ав-
тора сякаш иска за кратко да ни върне към онзи момент на блян, желание и 
красота във взаимоотношенията между персонажите, за да сложи край на 
своята история с ярък и ефектен финал. 

Чрез цялостното описание и детайлизиране на същинските танцови дейст-
вия в анализа на произведението, доказахме тезата за действеността в дивер-
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тисментия танц в творчеството на проф. Кирил Дженев. И то, не действеност 
изградена на основата на общите дивертисментни закономерности, като: ма-
совост, ансамбловост, квадратност, надиграване и други, а действеност изгра-
дена с прийомите на композицията, конкретиката в персонажите и реквизити-
те, детайлност в движенията, съобразени с музикалната драматургия и не на 
последно място – майсторството на твореца в реализацията на идеята. 
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ЕТНОгРАФСкОТО мИНАЛО И НЯкОИ ОСОБЕНОСТИ 
ОТ ПРАзНИЧНИЯ кАЛЕНдАР НА СЕЛО БЕгЛЕж

Инна М. Йотова – студент от специалност ПОМ 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, България 
Резюме: Настоящият доклад е част от изследване, чийто обект на вни-

мание са историческото минало и празничният календар на село Беглеж 
като част от Северняшката фолклорна област със своите специфики по от-
ношение на диалект, обичаи и традиции. Проучват се особеностите в бита и 
традициите на населението, останките и изпълнението им в наши дни. 

Abstract: This report is part of a study whose focus is on the historical past and the festive 
calendar of the village of Beglezh as part of the Northern folklore region with its specifics in 
terms of dialect, customs and traditions. The peculiarities of the household and traditions of 
the population, the remains and their fulfillment are examined in our day.

Историята на село Беглеж според наследените източници на информация 
започва от края на XV век. Според изследванията на братя Шкорпил (1898 – 
1899) и проф. Богдан Филов (1903) селището е възникнало около 1600 – 1625 г. 
В своята книга „Беглеж“ народният учител Павел Гетов представя изчерпател-
но сведения по отношение на географското разположение, природата и исто-
рия на селото до 1987 г. Според географското си разположение с. Беглеж се 
намира в Северняшката фолклорна област. Намира се на 25 км южно от гр. 
Плевен, 27 км - западно от гр. Ловеч и 30 км североизточно от гр. Луковит. 
Разположено е в дълбок дол, обградено от баирите Велковото, Горна чука, 
Долна чука и Керванджийска (Радьова) поляна. Селото се разполага в начало-
то на т. нар. Преходна зона от Дунавската равнина към Балкана.22

По отношение на населението са запазени данни за преселници от с. Ъглен, 
гр. Угърчин, Микре, Дълбок дол и т. н. Дори до села от Ловешки окръг, от 
Тетевенско, Берковско и др. Налични са сведения, предавани устно, превърна-
ти в легенда относно произхода на „беглежени“, както ги наричат. Според ле-
гендата те произхождат от село Плиздица /или Плиздавица/ в Източните 
Родопи, някъде от Родопите. Застрашени от помохамеданчване, решават да се 
заселят на север. Първенците събират селяните и си дават клетва, „че отново 
ще живеят заедно и на групи тръгват на север по различни пътища. 
Преминавайки през Троянския и Етрополския проход, родовите старейшини 
заселват хората си в различни села между реките Вит и Осъм, търсят място 
и земи за ново село, незаето и свободно, тъй като османските първенци в 
Ловеч и Луковит“23 Името на разглежданото село произлиза от глагола „бягам“, 

22  Пак там, с. 9.
23  Източник на информацията: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6 [по-

следно ползван: 25.05.2020 г.]
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тъй като се счита за село на бегълци, както става ясно от легендата. 
Понастоящем площта на селото е 57, 251 км2, а населението е около 800 
жители.

В селото живеят съвместно източноправославни християни и мюсюлмани. 
От 1893 г. селото разполага с църква „Св. Вознесение Господне“24, но тъй като 
няма джамия, жителите, които изповядват ислям, също посещават храма. 
Мирното им съжителство предразполага споделянето на празници и обичаи 
от православния календар. 

Настоящото изложение се опира върху лично теренно проучване, реализи-
рано в периода около ноември 2019 г. – декември 2020 г. Проведени са лични 
разговори и свободни интервюта с жители на с. Беглеж, сред които Ирена 
Иванова, Мита Митева, Иванка Петкова, Минко Петков и др. В резултат на полу-
чената информация следва да бъде изтъкната есенцията в аспекта на ролята, 
значението и приложението на присъщите за беглежени традиции, които обо-
гатяват обичайно-обредните ритуали на населението и са съхранени до днес.

Подобно на цяла България, за коледните празници във всеки селски дом се 
коли по едно угоено прасе. През това време се уреждат взаимни гостувания, 
като се гощават едни с други с най-хубавите и вкусни ястия и се пие домашно 
червено вино от шарена бъклица. Веселията продължава по цели дни и до 
късни вечери. На селския площад се вие хоро. Там излизат моми и момци в 
най-гиздавите си дрехи, едни до други по-шарени и по-пъстроцветни, особе-
но моминските. Старите застават около хорото на групи и оглеждат изработка-
та на дрехите на момите и момците. По тях съдят за уредността на домовете 
им. Тук започват и сватосванията. Коледа не може да мине без коледуване. 
Момците се събират на групи по петима – шестима и в зори тръгват. За песните 
коледарите се даряват с краваи, които те нанизват на тоягите си. Пред домове-
те на стопаните пеят:

„Тръгнала е божа майка.
Ой Коледо, мой Коледо,
Да си търси своя сина,

Ой Коледо, мой Коледо.
Че я срещат чета момци,
Ой Коледо, мой Коледо,
Чета момци коледари,

Ой Коледо, мой Коледо...“
На Сурваки срещу Нова година стопанката замесва баница, в която нареж-

да малки дрянови или черничеви пръчици с различни белези. Всяка се нарича 

24 Източник на информацията: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6 [по-
следно ползван: 25.05.2020 г.]
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– на едрия или дребния добитък, на домашните птици и други. След като вече-
рята привърши, поднасят тавата с баницата на софрата, завъртат я и чакат 
сама да спре. Нарязват баницата и всеки взима по едно парче. На всеки му се 
иска да му се падне монетата, та да бъде богат, а най-вече на малките, че да си 
купят нещо. На който се случи да намери овцете, овчар щял да бъде, метлата 
– къщовник и т.н. На сутринта малки деца на 10 –12 години с дрянови пръчки 
сурвакат възрастните. При сурвакането словесната магия е придружена от ма-
гията на допирането. Сурвака се за здраве и плодородие. По време на сурва-
кането в стихове се изказвали новогодишните пожелания:

„Сурва, сурва година, весела година!
Да ни е честита Новата година!

Нека наспори пълна кошара с агънца!
Пълна кочина с прасенца!
Пълен зимник с теленца!

Пълен клас на нива!
Пълен мамул на къра!

Червени ябълки в градина!
Голям грозд на лозина!
И пълна кесия на шия!“

Предният ден преди Йордановден свещеникът обхожда домовете, от ено-
рията си ръси с китка босилек, а стопаните го даряват с брашно, месо от прасе-
то, свинска мас, повесмо от коноп и пускат дребни монети в бакърчето с вода.

На Бабинден родилките биват акуширани от стари баби. Повечето от тях 
изучават занаята от своите майки или баби. Тези селски жени, поради липса на 
понятие за чистота и хигиена, често стават причина за преждевременна смърт, 
особено на първескини. Родилките даряват бабите с дрехи, обувки и храни-
телни продукти.

Трифоновден се празнува и днес като празник на лозаря. На този ден с 
топла пита в торбата, варено пиле и бъклица с вино мъжете отиват в лозята и 
по стар обичай порязват по една – две пръчки. От тях правят венец, който сла-
гат около калпака. След това се събират на определено място за обща трапеза. 
След трапезата си избират един за водач /кръстник/ и под негово ръководство 
се връщат пийнали и развеселени. На края на селото ги причакват стопани с 
пълни котли червено вино. В двора на кръстника стопанката слага трапеза.

Празникът месни заговезни се чества осем седмици преди Великден. 
Седмицата, която започва след него и свършва на Сирни заговезни, се нарича 
Сирница и е подготовка за Великия пост. Изпълнението на месните заговезни 
се практикува при малцина от населението в селото.
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На Лапанки, заговенки /сирни заговезни/ цялата вечер младежи уреж-
дат огньове по баирите, съпроводени с гърмежи. След вечерята започва „ла-
пането“. На конец, прикрепен на таванската греда, се завързва обелено яйце 
или бяла халва. Конецът се залюлява с ръка към наредените в кръг деца и юно-
ши, като всички се стремят да захапят халвата или яйцето. След лапането за-
почват други шеги и игри. В копанка или тепсия се забъркват трици или царе-
вично брашно. Поставя се монета в триците, която трябва да се извади със 
зъби. Празникът се практикува с леки изменения. Поради модернизирането 
на къщите, конецът не се завързва на таванска греда, а на точилка за месене 
на тесто, която залюляват в кръг към наредените деца. Поставянето на монета 
в триците не е известно на младото население, което води до пропускане на 
изпълнението му.

На сутринта на Песи понеделник след лапанки домакинята започва изпи-
ране на всички лични дрехи, бохчи, кърпи и измиване на съдове и предмети, 
за да се почисти къщата от „блажотии“ и подготви за пост. В същото време мъ-
жът навързва кучетата в къщата, за да ги отведе на мегдана, където става ку-
чешкото прочистване /къпане/. Този обичай се знае от малцина и не се прак-
тикува от младото поколение в наши дни, с изключение на възрастни хора, 
които по традиция перат и почистват къщите и дворовете на този ден, подгот-
вяйки се за пост.

Тудорица /конски великден/ се празнува в събота след Заговенки. Извън 
селото се прави конска „кушия“ /надбягване с коне/, за да се прочистят от зли-
те зимни духове и да не страдат от болестта ботурак /вид кашлица/. Дори и 
окуцелите коне трябва да участват. Празникът придобива характер на състе-
зание. Изпълнението му в наши дни се практикува с огромна радост у населе-
нието и особен интерес при малките деца. Поради липса на коне в повечето 
домакинства, кушията се прави от населението на няколко села в полето меж-
ду тях.

На Благовец /зъмин ден/ не се позволява никакво излизане на полето и 
никаква къщна работа, освен почистване на двора. Прочистват се местата, 
които се обитават от змии през лятото, като се запалва сметта, събрана при 
почистването на двора. Всеки се стреми да не повлече конец, въже, връв или 
дълга сламка, защото през лятото така ще се „влачат“ змиите след него. 
Повечето от жителите на селото не се страхуват от змии и не вярват, че запал-
ването на сметта влияе и има връзка с изгонването им, което води до неизпъл-
няване на обичая в наши дни.

Лазарица /лазар, лазаруване/ символизира разпукването на пролетта, 
идването на младостта. Счита се за празник на момите, както Сурваки се счита 
за ден на момчетата. Момите се обличат в най-новото и най-пъстро облекло, 
окичват се с цветя и зелена върба, обикалят съседските и роднинските къщи с 
кокетни кошнички и събират най-вече яйца – белег на плодовитост и продъл-
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жение на живота. Когато момичето получи яйцето, трябва да подскочи с двата 
крака колкото може по-високо, защото се счита, че колкото по-високо подско-
чи, толкова ще порасне за една година. Изпълняват се лазарски песни. Този 
празник се практикува с голямо желание от момите в селото, обличайки се с 
пъстри носии и саморъчно направени венчета.

Рано сутринта на цветница жените закичват портите на домовете си с вър-
бови клонки. Този ден е празник на цветята и на всички, които носят имена на 
цветя. Предния ден момичетата пускат венчетата си по течението на реката и 
което излезе първо, собственичката му е избирана за „кумица“ през годината. 
В знак на уважение пред нея останалите девойки мълчат чак до Великден. 
Ходят на черква с върбовите клонки и после с тях окичват домашните си ико-
ни. След като клонките изсъхнат, ги прибират за магически действия. При 
бури и градушки ги скриват под камък и вярват, че по този начин ще разсеят 
черни облаци. Изпълнението на обичая е променено, като пускането на вен-
ците по течаща вода, мълчането на девойките до Великден и скриването на 
върбовите клонки под камък не се практикува.

Великден се очаква с особена радост и нетърпение, защото за този праз-
ник за всеки член на домакинството се приготвят нови дрехи /нова премяна/. 
Посреща се с червени яйца и козунак. Великденските хора стават на мегдана 
на селото. Вкъщи остават хора само на преклонна възраст. Великден продъл-
жава три дни. Не се работи, а се ходи на гости. Разменят /меняват се/ червени 
яйца. Поздравяват се: „Ристос кръст!”, отговаря се: „Истина кръст!”. Остатъка от 
седмицата се нарича ПРАЗНА НЕДЕЛЯ, защото не се работи никаква къщна ра-
бота. Спрямо този празник се регулират Местни и Сирни заговезни, 
Тодоровден, лазаруване и Цветница. В изпълнението на празника в наши дни 
не присъстват хората на мегдана, не се приготвят нови дрехи за членовете от 
домакинството, а поздравът за празника днес е: „Христос Воскресе“, а отгово-
рът – „Воистина Воскресе“.

Най-големият и най-шумен пролетен общоселски празник с централна фи-
гура овчарят представлява гергьовден. На този ден се коли агне и се пече 
цяло, като се спазва обряд. Преди да се заколи, на главата на агнетата се поста-
вя венче от полското цвете гергьовка, на рогчето му се слага свещ. Децата се 
брезосвали /изцапвали/ с кръв от агнето: момичетата – по челото, момчетата 
– по нослето. Предварително агнето се кани с ярма и вода за „попътница“, кади 
се пред иконостаса в къщата, като добре наточеното ножче се прикрепва на 
рогата и след това се коли над тава, за да не се изпръска с кръв, т.е. да не се 
разпръсне стадото през годината. Агнето се слага да се пече, а през това време 
овчарят бележи стадото с печата си. След обед, когато агнето се изпече, се 
слага в копанка от една страна на кобилица, а на другата страна се слага обре-
ден хляб. Заедно с агнешката кожа се отива на църква. Постилат се на земята 
кърпи в две редици. Върху тях се нареждат хляб и курбан. Когато се съберат 
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курбаните на цялото село, идва свещеникът с клисаря, чете молитва и взима 
по една плешка, един кравай и агнешка кожа. Обичаите и вярванията, свърза-
ни с приготвянето на курбана – колене и разнасяне, имат предимно магичен и 
символичен характер и са насочени главно към плодородие през следващата 
година.

Вземайки предвид историческите влияния по нашите земи, още от векове-
те пр. н.е. до днес, фолклорът и празничният календар постоянно търпят про-
мени. Както в широк смисъл историята на една държава влияе пряко върху 
бита, нравите, традициите и обичаите на народа, в частност това се съотнася 
към битието на жителите на разглежданото село – Беглеж. В заключение може 
да се каже, че историята променя живота на народа, който създава и формира 
народната традиция и фолклора ни. Случките, събитията и действията от ми-
налото емоционално вдъхновяват човечеството за създаването и обогатява-
нето на българската традиция и песенност. Те намират отзвук в творчеството 
на народа за запазване на свободния дух и магията на българския фолклор. 
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ИзВЕСТНИ ВОкАЛНИ ИзПЪЛНИТЕЛИ И ТЯХНАТА РОЛЯ 
зА РАзВИТИЕТО НА ПАзАРджИШкИЯ ПЕВЧЕСкИ ФОЛкЛОР

Йонка Пейчева 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство  

„Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив
Рeзюме: В настоящия доклад се представят основните аспекти, проследяващи 

известни и напълно нови, непознати в чисто исторически план, фрагменти от из-
пълнителското вокално изкуство на Пазарджишкия фолклорен регион. Наблюдава 
се неговото развитие от началото на XX в. до 20-те години на XXI в. Дават се сведе-
ния за особеностите на така наречената „Пазарджишко – Ихтиманска подобласт“ 
като част от голямата Тракийска фолклорна област на България. Описват се пър-
вите етномузиколози, верифициращи спецификата на народната музика. С кратка 
характеристика се представят най-изтъкнатите вокални изпълнители на 
Пазарджик и техния съществен принос за професионалното творчество.

Summary: This report presents the main aspects of known and previously unknown 
tracing and with completely new fragments of the performing vocal arts of the Pazardzhik 
folklore region. Its development is observed from the beginning of the 20th century and into 
the 20’s of the 21st century. Information is given about the differences of the Pazardjik-Intiman 
sub region as part of the large Thracian folklore region of Bulgaria. It also describes the first 
ethnomusicologists, who verify the specifics of folk music and are thus explained. The most 
prominent vocal performers of Pazardzhik and their significant peculiarities represent 
significant contributions to professional creativity and are presented with descriptions.

Ключови думи: композитор, образци, пазарджишки фолклор, автентичен 
фолклор, професионална музика, произведение

Keywords: composer, model, folklore of Pazardjik region, original folklore, professional 
music, masterpiece

Фолклорното богатство на Пазарджишкия автентичен регион е огромно, 
изключително ценно и значимо за българската народна музика. Предвид 
специфичните му особености той може да бъде утвърден като напълно са-
мостоятелна фолклорна област на България. В резултат на това се извеждат 
нови закономерности и понятия като: „Пазарджишка фолклорна област“.

Едни от най-големите композитори на музикалното изкуство създават не 
само еталон на вокално и инструментално майсторство, а истински шедьо-
ври в областта на професионалното творчество. Затова предмет на настоящ-
ия научен доклад е да се проследи развитието на Пазарджишкия певчески 
фолклор като се представят най-видните и изтъкнати вокални изпълнители 
и техните песенни образци. Основна цел на този труд е да се изследва влия-
нието на приемствеността, като се взема под внимание родовата семейна 
линия.
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Пазарджик – красиво, спокойно и обаятелно място. Разположен сред об-
ширната Горнотракийска низина, намиращ се между двата бряга на р. 
Марица.Правейки етимологичен анализ на думата „Пазарджик“, се открива 
доминиращ тюркско-персийски произход. Тя се разделя на две морфеми. 
Най-важната и съществена е „пазар“25 (като корен), дума, усвоена официал-
но в българския език от турски. Умалителната наставка „-джик“26 показва, че 
градът наистина е представлявал своевременен малък пазар.

Чрез ретроспекция ще разгледаме синтезирано един близо сто годишен 
период. Времето, обхващащо цял процес на културен разцвет и развитие т.е. 
от началото на XX в. до 20-те години на XXI в. Официално градът е основан 
през 1485 г. Няма как историческото влияние на отминалите епохи да не 
даде отражение и върху развитието на музикалното народно творчество. 
Българинът успява да изгради и съхрани изконни ценности и традиции. Три 
условия оказват силно влияние за това. От незапомнени времена до ден 
днешен, семейството остава първата и най-важна единица на обществото. 
Съществено и значимо, то носи белезите на висока култура, морални и нрав-
ствени устои. Също така особено определящ и значим фактор се оказват ка-
лендарно-обредните фолклорни празници и обичаи, чийто първообраз има 
сакрален характер. Сериозна предпоставка е и трудовият процес на хората, 
неразривно свързан с народната песен.

Минават векове, след векове. И стъпка по стъпка ярко се обособява и 
характеризира Пазарджишката фолклорна област. Разположена между две 
планини и обширни полета, очертава район, изобилстващ от разнообразни 
етноси и култури. Предвид тези обстоятелства, наблюдаваме оформянето на 
няколко региона:
•	 региони, представящи автентичната пазарджишка музика в най-чистата 

и най-първична форма
•	 региони, в които стиловата специфика се смесва под определено 

влияние
•	 региони с по-силно отражение на съседна или близка фолклорна област 

Цялото това многообразие, образуването на самостоятелни отличи-
телни белези, поражда необходимостта от задълбочено научно изследване. 
Най-подходящият период, в исторически план, се оказва следосвобожден-
ският и по-специално началото на XX в.

Един от първите музиковеди, проучвали автентичния пазарджишки реги-
он, е изтъкнатият етнограф и фолклорист проф. д-р Христо Томов Вакарелски, 
роден в с. Момина клисура (Пазарджишко). Друг виден пазарджишки деятел 

25  пазар - открито място, на което се търгува
26  джик - турски суфикс за умалителни имена
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е Иван Илиев Джуренов – фолклорист, журналист, писател. Огромен принос 
в изследователската дейност с висока степен на важност за вокалната музи-
ка на Пазарджишкия регион, както пише Светла Станилова: „…диференци-
ране на песенния фолклор от различни микрорайони…“ [Станилова Св., 
2006/7] има Любен Ботушаров. Неговата роля като главен художествен ръко-
водител и диригент на хора на новосъздадения професионален, тогава на-
пълно щатен, АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ, е възлова. От пър-
востепенно значение е и познанството му със Стоян Джуджев – роден в 
Пазарджик, живял в Панагюрище, диригент, етнограф. В този доклад се по-
сочват предимно автори, чиито корени са свързани с разглежданата подоб-
ласт, но българската народна музика познава множество големи имена, ут-
върдени и доказали се, в сферата на етномузикологията. Всички те изключи-
телно прецизно описват специфичната интонация, музикално-фолклорните 
диалекти, изоморфна строфичност, ладотонални структури, метроритмика, 
характерните маниери на пеене при изпълнителския стил (които Дора 
Христова извежда: „…орнаментирано, едногласно, двугласно, антифонно, 
открито…“) [Станилова Св., 2012/17], специфичните инструменти, фолклор-
ните обичаи.

Като основен, движещ фактор се проявяват две направления в изкуство-
то: професионалната и непрофесионалната музика.

Сведения за самодейност откриваме в ранните исторически източници, 
където фолклорът е представен в най-първичен, необработен, суров вид. В 
книгата „Народни песни от Пазарджишко и Нишко“, Иван Джуренов разкри-
ва 30 изпълнители, родени между 1890 и 1948 г. Първата певица, описана в 
„Българска енциклопедия“ с огромен принос за вокалната музика от този 
край е Спасия Джуренова (1890 – 1961 г.) – майка на фолклориста, предста-
вян като изследовател от най-висока класа. Едно велико дело и гордост за 
този град е културното наследство, което ни оставя тя – над 200 народни 
песни.

Някои от тях се пеят и до днес: „Стъпил Добри“, „Хайдут Велко“, „Кавал 
свири, говори“, „У Недини слънце грее“,„Кукувица кука, на зелена бука“, 
„Заплакала е гората за Индже войвода“.

Трябва да се спомене и датата с 19 февруари 1894  г., смятана за рождена 
за хоровата музика в Пазарджик.

Познати изпълнители преди 1850 г.:
Вълко Стоянов Куткударков – баснописец на песни
Мито Кочияшов (баща) – свири на тамбура
Спас Кочияшов (син) – пеел старонародни песни и свирил на тамбура
Димитър Спасов Кучияшов (внук) – завършва Киевската музикална 

консерватория
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Иванка Куткударкова – пее хороводни и напевни песни 
Цона Илиева – народна певица 
Димитрия Радева – знаела около 300 песни, записани в Софийски етног-

рафски музей
Милкана Благоева (1841-1927 г.) – певица, хороводка, песносъчинителка
Певци от възрожденския период:
Александър Димитров /Сандо Митов/ (1882-1958 г.)– музикант, нотист
Ана Петрова Митова от Пазарджик (1885 г.)
Димитрия Павлова от Пазарджик (1890 г.)
Екатерина Каракушева от с. Ковачево (1891 г.)
Янка Джуренова от Пазарджик (1891 г.)
Ангелина Гущерова (1894 г.)
Стоянка Иванова (1898 г.)
Димитър А. Начев и Стоянка Димитрова (1900 г.)
Йорданка Елкина (1907 г.)
Тодорка Сотирова (1908 г.)
Василка Мърсева (1910 г.)
Ангел Джуренов от Пазарджик (1911 г.)
Ангел Янков (1920 г.)
Иван Джуренов от Пазарджик (1922 г.)
Мария Джуренова от Пазарджик и Мария Янкова (1924 г.)
Велика Джуренова и Миланка Джуренова от Пазарджик (1926 г.)
Георги Бакърджиев (1928 г.)
София Джуренова
Стоянка Димитрова, Ката Джунева, Тодорка Шахларска, Тодорка
Близнакова, Станка Белбанова, Стефана Кацарска
Соня Янкова (1948 г.)
Иванка Кърпачова и Фанка Петракова
Всички тези изпълнители представяли народните песни в най-чистия им 

вид. Техният принос откриваме по-скоро в съхраняването и запазването на 
фолклорните песни през вековете. Особено силна приемственост наблюда-
ваме сред потомците на рода Джуренови, от които произхожда и най-яркият 
представител от това време – Спасия Джуренова. Очевиден аргумент и без-
спорно доказателство, като верификация на твърдението, че съществува на-
следствеността. За първи път в историята на пазарджишкия фолклор се из-
веждат конкретни и точни закономерности, свързани с обстоятелство от та-
къв характер. 

Голяма културна ценност се явява проследяването историческия път на 
изпълнителското изкуство, на първо място вокалното, чиито автентични па-
зарджишки образци по-късно стават вдъхновение за едни от най-големите 
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имена композитори на България. Важен елемент за развитието на професио-
налната музика.

Пазарджик, като културен регион, дава живот на великолепни и славни 
гласове, знаменити личности, оставили своята индивидуалност и 
внушителност.

Най-емблематичната фигура в историята на пазарджишката фолклорна 
музика, еталон за вокално-изпълнителски стил и основен представител е го-
лямата българска народна певица, наречена ЗЛАТНИЯТ СЛАВЕЙ НА 
БЪЛГАРИЯ – Надка Караджова (родена в с. Три водици, Пазарджишко, /1937-
2011/ ). Ролята ù за развитието на този регион е огромна. Ако той може да се 
обособи като напълно самостоятелен, това се дължи и на специфичните осо-
бености в характерния вокално певчески маниер, утвърден като закономер-
ност, именно от Надка Караджова. Нейният изпълнителски стил е модел на 
подражание, изучаван от младите народни певици във всички музикални 
училища по изкуствата, както и образец за Пазарджишка фолклорна област. 
Песните ù, безкрайно харесвани и предпочитани, остават завинаги в съкро-
вищницата на българския фолклор: „Драгана и славея“, „Пиленце пее“, „Сбор 
се събра“, „Либе Петрано“, „Заблеяло ми агънце“, „Песен за Райна Княгиня“, 
„Снощи си минах тънка Елено“ и много други.

Сега последовател и продължител на това творчество е нейната дъщеря 
– Светла Караджова-Иванова. Певица и по-късно втори диригент към 
Държавен Ансамбъл за народни песни и танци „Филип Кутев“, солистка и в 
„Мистерията на българските гласове“ и „Големите гласове на България“. От 
1994 г. преподава народно пеене в СУ „Климент Охридски“ – гр. София. 
Ръководител на квартет „Златен славей“. Записва прекрасните солови песни: 
„Кавал свири, мамо”, „Тръгнал е Марко на гости” и много други.

Изтъкнат самороден талант от с. Синитево, дългогодишен солист към 
„Професионален ансамбъл за народни песни и танци” - Пазарджик и пред-
ставител на колоритното мъжко пеене на пазарджишкия край, е Методи 
Динков (1938-2018 г.). Може би най-емблематичната песен из неговия репер-
тоар е „Планино, Стара планино“, с която винаги е припознаван и свързван. 
За него тя е особено важна, защото е първата, която записва в радио София. 
Изпълнявана също, с огромна чест, от големият българки глас Надка 
Караджова. Считало се е, че тя най-добре интерпретира неговия специфичен 
маниер на пеене. Завещава славно песенно творчество: „Вълко, мори, Вълко“, 
„Планино, стара планино“, „Тръгнал е Марко на гости“, „Продан Петкана про-
дума“, „Велко си Рада залиби“, „Иван на Ела думаше“, „Сънува ли, Недо“.

Днес продължител на неговото изкуство е внучката му Малина Георгиева, 
която показва високо майсторство и изключителни вокални умения като со-
листка към „Ансамбъл за народни песни и танци“ – Пазарджик. През 2001 г. 
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се осъществява запис на първия ù самостоятелен албум, с аранжименти на 
Милчо Василев и Тодор Пращаков, всичките из репертоара на Методи 
Динков. Известната и прочута песен „Сънува ли, Недо“, реализират като дует-
на. Вече три години е ръководител на Представителна формация към 
„Общински детски комплекс“ – „Гласовете на Орфей“. През 2018 г., с напълно 
нов поглед върху автентичната мелодия и върху сюжетната линия на текста, 
на бял свят се появява „Планино, Стара планино“, на която е солистка – (пе-
сен за народен хор и солист, аранжимент Милчо Василев). Великолепно и 
грандиозно музикално произведение, в което композиторът умело препли-
та различни композиционни техники и похвати, вдъхвайки нов живот на пе-
сента. Звучи съвременно, модерно и иновативно – величествена плетеница 
от минало и настояще. Някои от песните, които изпълнява с оркестъра на 
ансамбъла: „Повела е Йова“, „Иван на Ела думаше“, „Иван на Зана думаше“, 
„Планино, стара планино“.

Цветанка Варимезова е родена в Пазарджик – певица, диригент, свири на 
тамбура. Певица в Държавен Фолклорен Ансамбъл „Тракия“, ДАНПТ „Филип 
Кутев“, хор „Големите български гласове“. Диригент на хора (1984 – 1992 г.) 
към „Професионален ансамбъл за народни песни и танци“ – Пазарджик, на 
хор „Усмивка“ и хор „Седянка“. Създава певческо дружество „Божура“. Целият 
си живот посвещава на популяризирането на българската фолклорна музи-
ка в България и по света. Професионалист, с несравними качества, майстор-
ство и високи художествени постижения в областта. Семейството ù е про-
дължител на народните традиции. Част от песните, които изпълнява с удо-
волствие: „Раде, ле“, „Мамо, мила мамо“, „Хей, мъри, бяла Радо“. 

Също така един от най-блестящите и изтъкнати гласове на пазарджишки-
ят автентичен регион е народната певица Янка Атмаджова (от с. Главиница). 
С характерния за нея авторски почерк, владееща до съвършенство вокал-
ния стил, песните ù представляват висша форма на образец. Огромен отпе-
чатък във фолклорната музикална история ще остави нейната творческа 
дейност. Повече от 30 години радва със своя глас пазарджишката, българ-
ската и световна публика. Това не е случайно. Отново определяща е наслед-
ствената родова линия, позволяваща й да опознае и овладее перфектно две 
напълно отличителни и специфични фолклорни области. Закърмена е с пе-
сните на майка си - Росица Учикова (прочута и известна певица), които след 
това изпълняват заедно, характерни за този край. Като малка научава и за 
прекрасната родопска музика, от баща си – Тодор Учиков, роден в китното 
родопско селце Чуреково. Близките им родствени връзки с Анка и Стефка 
Кушлеви, докосването до творчеството им, което може да се определи като 
високо художествено достижение, бележи силен отзвук върху бъдещата й 
работа. Дълбокият професионализъм и критерии за работа с народен оркес-
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тър разширява неимоверно музикално изпълнителските ú възможности, 
създавайки способност да интерпретира почти всички фолклорни области.

Проследявайки обстойно същността и процесите за развитие на 
„Професионален ансамбъл за народни песни и танци“ – Пазарджик, чийто 
дългогодишен солист е, хорът и оркестърът са необходимият фактор, автен-
тичната едногласна песен да премине на по-високо ниво в професионалната 
музика. Най - вече потребността и желанието на изпълнителя, да я предста-
ви различно.

През 1992 г. осъществява записи с оркестъра на ансамбъла в Българското 
Национално Радио. Тогава под диригентството на проф.акад. Милчо Василев 
се поставят две от първите ù песни: „Яна овчар либила“ и „Слънцето трепти 
да зайде“. Две години по-късно (1994 г.) с оркестъра на БНР, диригент, на кой-
то по това време е Христофор Раданов, се записват още четири песни. 
Оркестрацията е на проф. акад. Милчо Василев. Две безмензурни – „Моме 
Калино“ и „Жъни, наваляй невясто“ (по-късно на втората композиторът изра-
ботва нов аранжимент, тя се реализира като „солова песен със съпровод на 
пиано“ и влиза в материала по народно пеене, изучаван в Академия за музи-
кално, танцово и изобразително изкуство  „Проф. Асен Диамандиев“ – 
Пловдив). В тези песни авторът на аранжимента Милчо Василев използва в 
интермедиите предимно инструмента кавал, имайки предвид, че 
Пазарджишкия регион е все пак в голямата Тракийска фолклорна област, за 
които песни този инструмент е най-употребяван. „Тракийските мелодии и 
свирни, изпълнявани на кавал, са смайващи със своята широта, обем и мело-
дичност“ [Василев В., 2015/19].

Една бърза в характерният 11/16 размер „Калина дреи переше“ и най-ем-
блематичната из репертоара на Янка Атмаджова, песен която ще остане, как-
то в историята на ансамбъла, така и за Пазарджик – „Тръгнале ми са, тръгна-
ле“. Безспорно, образец за неизмеримо вокално майсторство, изградена от 
два дяла: бърза песен, представяща автентична мелодия от тематичен каме-
рен танц, по-точно онази част, изобразяваща трудовия процес „жътва“ или 
още наричана „жътварската“ част от танца, и бавна „Жънале са момце“ – изця-
ло авторска, както и самия текст. Важна отличителна черта за нея. Слушайки 
първия запис, по оригинална партитура, който е в дуетно изпълнение с ней-
ната сестра Стоименка Недялкова (изтъкната певица), забелязваме прилага-
нето на много интересен и специфичен, за стария вокален стил, прийом. В 
безмензурния откъс едната пее първата строфа и спира, след това запява 
другата, продължавайки до края на втора строфа, довършват фразата заед-
но, на два гласа. Налице са извънредно добри певчески умения и изкусна 
употреба на музикалните закономерности, свързани с едногласно, двуглас-
но пеене и маниер. Тези факти са сериозен аргумент, доказващ колко важна 
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е за композитора и структурата, и интерпретацията, за да се създаде истин-
ски шедьовър. Може да направим извод, че част от успеха на едни от най-
грандиозните произведения на българската народна музика, се дължи до 
голяма степен на автентична мелодия, но също така и на композиционни 
похвати и умения. Янка Атмаджова е солистка на множество хорови творби 
като „И Марео“– аранжимент Георги Андреев (със съвременна и модерна об-
работка на автентична пазарджишка мелодия, издирена от с. Бъта) и „Калинка 
гърло боляла“–също проява на новаторски стил, с оркестрация Пейо Пеев. 
Също така от по-ранния период на ансамбъла: „Замръкнала е Лалица“– обра-
ботка Кирил Стефанов и „Митро ле“– обработка Николай Кауфман (изпълня-
вана от вокално трио, а при мелодиката наблюдаваме известно влияние на 
Шопска фолклорна област).„Тръгнале ми са, тръгнале“, „Пусни ма, мамо да 
ида“, „Жъни, наваляй невясто“, „Болна е Радка лелина“, „Яна овчар либила“, 
„Седи Яна“, „И Марео“.

Ярък пазарджишки дует са сестри Вергиеви (Гинка и Петя). Пеят повече 
от 40 години. Явявали са се в конкурси пред жури като Филип Кутев, Стоян 
Джуджев, Елена Стоин. Тяхна песен е част от „Златния фонд“ на БНР. Приносът 
им за българската народна музика се състои в това, че те издирват и намират 
автентични песни от пазарджишкия регион.

На 10. 02. 2020 г. се състоя премиерата на песента „Три ми звезди най-рано 
греят“ (от 1996 г.) – оркестрация Милчо Василев ( седенкарска песен от с. 
Бошуля, безмензурна, с характерното за този край „тресене“ на гласа и крат-
ки повтовения – „задявки“, изпълнява се на „белянка“27, едната певица „тре-
се“, а другата „влачи“ т.е. мелодията при втората певица има бурдониращ ха-
рактер;). Ива Гидикова е наследничка на именит и изтъкнат певчески род от 
с. Мало Конаре – Янакови, нейната баба, майка, сестра са поколения певици, 
леля ù – Магдалена Василева е преподавател в „НУФИ – Широка Лъка“, чиято 
дъщеря – Светла Василева е солистка към щатен народен хор на АМТИИ 
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, също братовчедка на Ива Гидикова). 
Събира автентични народни песни от района на с. Смилец и ги популяризи-
ра чрез интерпретацията на съвременните композитори. „Сама мома“, 
„Знаеш ли, Янке“, „Седи мома в одаята“. Виден пазарджишки глас е Гергана 
Дачинова-Тилева. Също солистка към „Ансамбъл за народни песни и танци“ 
– Пазарджик, във който лично Цветанка Варимезова я харесва и приема. 
Изпълнява множество песни, една от тях е „Сюита от три пазарджишки песни 
за солистка и вокално трио“ (1996 г.) – оркестрация Милчо Василев. Записва 
автентични песни с оркестъра за народна музика към БНР. Нейни емблема-
тични песни са: „Ой, Яно, Яно“, „Я, изгрей, звездо“, „Наклала Янка седянка“, 
„Тлака се тлачила, Недо“, „Литнали са, Дане ле“.

27  белянка - белене на царевица (група жени се събират и докато белят царевица, пеят песни)
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Като резултат от проведения анализ в заключение може да се обобщи, че 
е налице високо художествено-творческо постижение в областта на изку-
ството и културата. Една малка по географско разположение фолклорна об-
ласт, събрала в себе си толкова много талант и разнообразие. Наблюдаваме 
една много сериозна приемственост, която става предпоставка за създаване 
на единствени по рода си шедьоври в пазарджишката народна музика.
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the KaVal and the symPhonic orchestra

Theodosii Spassov 
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„Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv, Bulgaria
Abstract: The attempt to make a connection between the Bulgarian folk instrument 

„kaval“ and the European „symphonic orchestra“, should be based upon my first impressions 
from the musical realizations of the highly-regarded by me Bulgarian composers, who dared 
to cross the conservatively existing genre limits in our national musical culture. Among these 
most prominently in my mind shine the names of Filip Kutev, Dimitar Sagaev and Georgi Tutev.

The informed profundity on the subject requires that encounters and events are noted, 
that have occurred throughout my life, without which the encounter between the “kaval” and 
the symphonic orchestra would not have happened.

Internationally, the attempts to join the genres and the performance ensembles are not 
new. There are a number of such examples in the European, Soviet and American music 
history, in which the opportunity was provided for the folklore instruments to be integrated 
perfectly with the classical, European orchestras. 

Keywords: kaval, symphonic orchestra, concert, folklore, classical

кАВАЛЪТ И СИмФОНИЧНИЯТ ОРкЕСТЪР
Теодосий Спасов  

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, България

Резюме: Опитът да се направи връзка между българския народен инструмент 
кавал и европейския симфоничен оркестър би трябвало да стъпи върху моите първи 
впечатления от музикалните реализации на многоуважаваните от мен български 
композитори, дръзнали да прекрачат консервативно съществуващите жанрови 
граници в националната ни музикална култура. Между тях най-ярко в съзнанието 
ми се открояват имената на Филип Кутев, Димитър Сагаев и Георги Тутев.

Информативната задълбоченост в темата налага да бъдат отбелязани сре-
щи и събития, състояли се в моя живот, без които и срещата на кавала със симфо-
ничния оркестър не би се състояла.

В световен мащаб опитите да се срещат жанровете и музикалните състави не 
са от вчера. Има редица примери в Европейската, Съветската и Американската му-
зикална история, които са дали възможност фолклорните инструменти да се ком-
бинират чудесно с класическите, европейски оркестри.

Ключови думи: кавал, симфоничен оркестър, концерт, фолклор, класика

Да се пише на тема „Кавалът и симфоничния оркестър“ е малко деликатно, 
по отношение на това, че явленията все още не са изследвани и няма издаде-
ни научни трудове в тази посока. Смятам, че моята гледна точка е един досто-



136

верен отправен ориентир, имайки предвид практико-приложния си опит и 
съдбовния си шанс да се отклоня от установената, традиционна, жанрова по-
зиция на инструмента кавал. 

Именно интересът към разнообразието ме е тласкал да се движа срещу 
течението и да направя още в студентските си години крачка към сродяването 
на фолклора и джаза, благодарение на моите състуденти Дарин Бърнев, 
Веселин Койчев и Дочо Панов28. За огромната жанрова палитра на възможно 
изсвирими от кавала произведения свидетелстват думите на кавалджията 
Кирил Бележков в неговия дисертационен труд: „През годините Т. Спасов му-
зицира заедно с фолклорни, джазови и класически оркестри и състави. Също 
така той реализира множество проекти с български и чуждестранни музи-
канти. Поради тази причина музиката, която Т. Спасов създава през години-
те, е изключително разнообразна по жанр, така че тя трудно би могла да се 
охарактеризира и анализира по единни критерии. Тя е комбинация от народ-
на музика, елементи от джаза и класиката. Въпреки това, ако се подходи хро-
нологично, биха могли да се откроят някои тенденции на развитие в негово-
то творчество не само по отношение на музикалната мисъл, но и от гледна 
точка на орнаментите и похватите, които той използва.“ [Бележков, К., 
2017/ 206]

Възможно е постоянният устрем към самоусъвършенстване и техническо-
то овладяване на инструмента да ме е довел до състояние да взаимствам зна-
ния от класическите инструменти, характерни за състава на европейския сим-
фоничен оркестър. Нормално беше винаги да съпоставям и сравнявам жан-
ровите, технически прилики и разлики. Добавях в техническия арсенал на ка-
вала все повече и по-интересни и естествени похвати, които ми даваха въз-
можност за свободно движение и комбиниране в стилове и жанрове. Това 
правеше изпълненията ми по-убедителни и естествени за публиката и крити-
ката и правеше връзката кавал – симфоничен оркестър предсказуема. 

За новостите в кавалджийското изкуство, предложени от мен през години-
те на активна концертна дейност, говори в книгата си и кавалджията Васил 
Василев: „Той е наи-яркото име от младото поколение кавалджии и заема осо-
бено важно място в развитието на инструменталната народна музика… 
Преминал обучението си в СМУ – Котел и АМТИИ – Пловдив, Т. Спасов израства 
като музикант с висока музикално- теоретична подготовка, обща култура и 
изпълнител с изключителни качества. Без да загубва качествата на тради-
ционното тракийско свирене, той става новатор за редица явления в кавал-
джийската техника. Спасов е образец, еталон за съвременните изпълнители 
– с еднакво майсторство да изпълнява традиционни мелодии и свирни от 
старите майстори, както и съвременни авторски пиеси… [Василев, В., 2019/ 

28  Вж. Гаджев, В., Теодосий Спасов - Преследващият звуци, Изд. Изток-Запад, С., 2012, с. 38-40
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55]. Безспорна е заслугата на Теодосии Спасов в цялостното овладяване и от-
криване на нови технически възможности на кавала, както и някои новости, 
неупотребявани до сега в кавалджийската изпълнителска практика.“ 
[Василев, В., 2019/57]

Въвеждането в темата за кавала и симфоничния оркестър започва още от 
70-те години на ХХ век. Когато започнах обучението си в музикалното учили-
ще в Котел, баща ми ме зарадва с два безценни подаръка. Грамофон с чудесен 
набор от плочи, издания на „Балкантон“29 и касетофон с празни касети, на кои-
то трябваше да бъдат записвани моите постижения в овладяване на кавал-
джийското изпълнителско изкуство.

Историята на предприятието е важна за темата, защото е пряко свързана с 
развитието на инструментализма. Грамофоните изпълняваха невероятната 
функция на тренажор за разучаване по слух на музикални произведения от 
практическа страна и същевременно даваха възможност за достигането на 
музикална информация до по-широк кръг от почитатели на музиката. Всеки 
амбициозен инструменталист мечтаеше да запише и увековечи на плоча своя 
талант и умения.

В набора от плочи много харесвах албума на един от най-големите магьос-
ници и наши учители Никола Ганчев30. Отбелязвам го, защото за мен Никола 
Ганчев е много важна и съществена фигура в кавалджийското изкуство, до-
принесъл за техническото усъвършенстване на изпълнителя и неслучайно 
привлича вниманието на знаменития композитор и основател на Държавния 
ансамбъл „Филип Кутев“. Също така неслучайно Слав Драгански и Любен Досев 
казват: „Можем без колебание да го наречем първомайстор или най-ярката 
звезда на кавалджийското изкуство у нас през последните десетилетия…“ 
[Драгански, Сл., Досев, Л., 2019/ 128] „Неговият изпълнителски репертоар е 
огромен и разнообразен: 30 записа на грамофонни плочи, 50 нотирани хора, 
около 30 овчарски импровизации, както още 100 бавни и 200 хороводни мело-
дии. За майсторството, за голямата му заслуга в популяризиране на българ-
ската народна музика у нас и в чужбина Никола Ганчев е многократно награж-
даван с ордени и медали…“ [Драгански, Сл., Досев, Л., 2019/ 151]

По препоръка на баща ми и моите учители от Котел (Стоян и Огнян 
Чобанови) трябваше да науча всички мелодии от плочата, аранжирани от го-
лемите наши композитори Бенцион Елиезер, Стефан Кънев, Коста Колев, 

29 „Историята на „Балкантон“ започва в началото на 50-те години на миналия век, след обединението на вече национа-
лизираните звукозаписни компании „Симонавия“ и „Лира рекорд“ с държавното предприятие за грамофонни плочи 
„Радиопром“. Това сливане дава възможност да се затвори целият цикъл на работа – от записа до печата на обложките – и 
превръща звукозаписната компания в единствен производител на звуконосители на българския пазар. Официалното от-
криване на сградата на „Балкантон“ е на 4 февруари 1952-а като комбинатът е на пряко подчинение на Комитета за култура. 
Целият работен процес протича в триетажната постройка на улица „Хайдушка поляна“ в София, като само записите се 
правят навън – в Студио 1 на БНР и в зала „България“. Най-дълго управлявалият генерален директор е композиторът 
Александър Йосифов. За времето, в което той взема решенията от 1968 г. до 1986 г.  „Балкантон“ непрекъснато обновява 
звукозаписната си техника, като следва най-модерните тенденции в грамофонната индустрия.  [Узунов, Хр., 2017]

30 Никола Ганчев – 28.9.1919 г. – 4.11.2001 г.
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Михаил Йорданов, Александър Йосифов и Филип Кутев, който с последната 
пиеса на първата страна на плочата се появява със своето невероятно 
„Концертино за кавал и народен оркестър“. Много ми се искаше да изпълня 
един ден това концертино, бях го научил почти цялото по слух, но уви…моите 
преподаватели не успяха да организират нотния материал.

концертиното за кавал и народен оркестър беше наистина пиеса, 
която сочи нова посока за развитие и присъствие на инструмента кавал. 
доближава го жанрово до класическата, европейска, музикална форма и 
му дава шанс да прекрачи прага между традицията и съвременната му-
зика. Филип Кутев31 е провокаторът и реализатор на този важен процес. 

„Филип Кутев … стана пример, школа и стимул за разцвета на десетки 
самодейни колективи за народна музика в страната , които се учат от него 
на стил и репертоар, черпят готови образци или идеи за нови художествени 
решения…“ [Минчев, И., 1984/ 151] „Кутев е един от най-ярките и самобитни 
представители на българската национална композиторска школа, негово-
то творчество се налага не само със своята дълбока почувствана и ориги-
нално претворена народно битова песенност и тематика, но и с богатство-
то на идейно-емоционалното съдържание, почерпено от живота и съвремен-
ността.“ [Стайнов, П., Енциклопедия на българската музикална култура. С., 
Изд. на БАН, 1967/ 289]

За голямо мое щастие по-късно през 80-те, когато бях студент в Музикалната 
академия в Пловдив, моят преподавател Любен Досев ме заинтригува с по-
добна провокация, но много по-сериозна и това беше „Концерт за кавал и ка-
мерен оркестър“ от Димитър Сагаев32. Много важен учебник по инструмен-
тознание, който ползвахме по време на следването ми беше създаден от Д. 
Сагаев. „Причислен е към последните представители на така нареченото 
Второ поколение композитори. Ученик е на Панчо Владигеров и Веселин 
Стоянов, а през 1940 година завършва класа по пиано при Димитър Ненов и 
Панка Пелишек… може би няма класически музикален инструмент, на който 
маестрото да не е посветил някаква музикална форма, дали концерт, дали 
соната…“ [Диков, Р., 2020] 

Работата ми по концерта беше много благотворна за развитието ми по по-
сока на интерпретацията. Сърцевината на композиторската идея беше да 
изведе фолклорният инструмент кавал на класическо ниво, едва ли не да 
бъде един вид дървена, класическа флейта. концертът поставяше пред 
мен нови хоризонти за овладяване на артикулация, фразировка и есте-
тически нюанси, характерни за европейската музика.

Това беше и моята дипломна работа през 1986 г. Заедно с прекрасната ко-
репетиторка по това време Светлана Перфанова, ние разчетохме и изсвирих-

31  Филип Кутев – 13.06.1903 г. – 27.11.1982 г.
32 Димитър Сагаев - 14.02.1915 г. – 28.10.2003 г.
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ме за първи път това произведение. В процеса на съвместната ни работа, 
Светлана ме научи как да чета и да тълкувам класически творби, написани в 
европейски стил, за което съм ù безкрайно благодарен.

Хубаво би било да спомена един много съществен детайл в моята работа 
по посока на класическата европейска музика, безценната находка „Етюди за 
кларинет“33 от виенския композитор Фриц Крьопш34. Това беше упоритото ми 
занимание по време на казармата в Балчик 1980 –1982 г. Тези етюди ми помог-
наха да овладея още по-добре грифа на кавала и да се опитвам да открия нови 
способи за звукоизвличане от неговите природни дадености. 

По-късно – в Пловдив през 1984 г. – имах голямото удоволствие и чест да 
бъда поканен от професор-академик Милчо Василев да изсвиря шест етюда 
от неговия сборник „Етюди за кавал и гайда“, по случай представянето му 
пред Съюза на българските композитори. Етюдите бяха създадени от ком-
позитора и виолончелист милчо Василев по модел на етюдите за вио-
лончело, но адаптирани за народните инструменти чрез фолклорни 
интонационни звукореди. Тези полезни за техническото усъвършенстване 
на инструменталистите етюди и до ден днешен са в програмата на обучение 
в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен 
Диамандиев“– Пловдив.

По същото време, докато следвах в Пловдив, имах редица концерти с 
флейтиста от Пловдивска филхармония Кирил Грозданов. Той имаше афини-
тет към джазовата музика и в трио заедно с джаз китариста Огнян Видев, из-
пълнявахме в джазов стил пиеси за флейта „Танц на козата“ от Артур Онегер, 
„Менует и Бадинери“ от Йохан Себастиан Бах и адаптация на Прелюдия към 
„Следобедът на един фавн“ от Клод Дебюси. 

Когато един музикант има афинитет към джазовата музика и занимавайки 
се с класическа, европейска музика, разбира как двата жанра са взаимно 
свързани и как джазът съдържа голям процент от европейската музика. 
Кавалът в този случай трябваше да изпълнява функцията на нещо средно меж-
ду флейта и кларинет. Налагаше се да се фокусирам към много слушане на 
музика написана за тези два инструмента.

Още бях студент, когато получих покана от големия български композитор 
Георги Тутев35, да бъда солист в неговото симфонично произведение „Копнеж 
по изгубената хармония“. „Тези негови композиции (на г. Тутев – бел. авт.), ес-
тествено го свързват с посоката в българската музика, трасирана от него-
вото поколение – Константин Илиев и Лазар Николов, със Симеон Пиронков, 
по-късно Васил Казанджиев, Иван Спасов. Георги Тутев влиза малко по-късно в 
тази разнородна, но много силна, наситена с огромен творчески потенциал 

33 Kröpsch: 416 Studies for clarinet
34 Fritz Kröpsch – 17.04.1836 г. – 29.10.1885 г.
35 Георги Тутев – 23.08.1924 г. – 13.09.1994 г.
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група. Затова пък остава до край на общите естетически позиции, без да 
скрива своите съмнения, колебания в значимостта на постигнатото от 
него и което е може би най-важното, без да изпитва така терзаещата бъл-
гарска ревност и комплекси. Той винаги с готовност отдава при случай дъл-
жимото на всеки един голям музикант, край себе си без страх, защото бе ис-
тински европеец по дух и разбиране за общите ценности, на които се крепи 
всяка култура. Това му бе дадено по рождение и възпитание, преминало в 
Германия в предвоенните години.“[Тихова, С., 2019]

Присъствието на разкрепостени композитори като георги Тутев в 
българската музикална култура са допринесли към процеса на сродява-
не на фолклорните инструменти и европейските класически инструмен-
ти. Самото им присъствие на една сцена създава възможност за по-сме-
ли за реализация идеи в бъдещето.

Концертът се състоя в зала „България“36 и произведението „Копнеж по из-
губената хармония“, което се изпълни от Софийска филхармония, бе посрещ-
нато с голям интерес и нестихващи овации. За мен репетиционният период и 
концертът бяха от голямо значение, тъй като ми донесоха много познание по 
отношение на атмосферата, работния процес, естетическите норми и манта-
литета на „класическите“ музиканти.

Тези мои натрупвания в реалния музикантски живот от знания и практика 
по посока на европейската класическа музика и следвайки музикалните дис-
циплини в образователния академичен процес, ми дадоха кураж да създам 
първата си творба – Сюита за кавал и струнен оркестър „Пясъчното момиче“ 
през 1988 г. Провокиран от това, моят голям приятел – флейтистът и компози-
тор Кирил Грозданов, написа по моята джаз тема „Друсай Гергино“ невероят-
ното „Скерцо“ за кавал, духови и ударни инструменти. Разчупването на затвър-
деното усещане към кавала единствено като традиционен фолклорен инстру-
мент вече беше в ход.

През април 1989 г. се появи и вторият ми музикален албум „Пясъчното мо-
миче“, в който бяха включени и тези две творби за кавал и симфоничен оркес-
тър. След появата на тези две композиции, заваляха покани от различни места 
за концерти. Изпълнявал съм ги по това време с Пловдивска филхармония с 
диригент Димитър Манолов, Русенска филхармония с диригент Алипи 
Найденов, Плевенска филхармония с диригент Александър Измирлиев, 
Камерен оркестър „Софийски солисти“ с диригент Пламен Джуров и с Камерен 
оркестър „Орфей“ с диригент Райчо Христов.

Срещата ми с виртуозния флейтист Христо Христов пък ме провокира да 
изсвирим заедно „Концерт за две флейти и оркестър“ от Доменико Чимароза, 
с професор Георги Спасов „Концерт за две флейти и оркестър“ от Антонио 
Вивалди, адаптирах двете части „Зима“ и „Пролет“ от „Четирите годишни вре-

36  Есента на 1984 г.



141

мена“ за цигулка и оркестър от Антонио Вивалди. Имах шанса да си партнирам 
с флейтисти, изградили се на много високо изпълнителско ниво и естествено 
се стремях с кавала да бъда естетически и технически близо до тяхното ниво. 
Отстрани погледнато, кавалът и флейтата звучаха равностойно, дори тембъ-
рът на дървения кавал даваше топлината на човешкия глас.

 Тази задълбочена работа с различни оркестри и диригенти ми помогна 
по-късно, когато ме канеха да бъда композитор в екипите на филмовите и теа-
трални продукции. Едни от първите ми съприкосновения бяха филмите 
„Граница“ на режисьорите Христиан Ночев и Илиян Симеонов и „Гори, гори 
огънче“ на Румяна Петкова през 1994 г. 

Композиторът Виктор Чучков ме представи на едни от най-големите в све-
товен мащаб филмови композитори Енио Мориконе и Карло Селиото, за които 
записвах често в техни продукции. 

Така достигнах до идеята да превръщам филмовата си музика в кон-
цертни пиеси за кавал и симфоничен оркестър. Вдъхновен от това, започ-
нах да създавам композиции в същата концертна посока и да ги изпълнявам с 
много български, турски, израелски и по-късно с балкански и европейски 
симфонични оркестри.

десетилетната ми концертна и композиторска дейност, част от която 
споделих в горните редове, доведоха до разчупване в усещането за кава-
ла и неговата тясно утилитарна функция. От инструмент, свързан пряко с 
бита на българина, през концертен инструмент – част от малки камерни 
фолклорни формации, до инструмент, заслужил мястото си в обкръже-
нието на класически инструменти, кавалът продължава да еволюира. 
Мога да спомена достойни бъдещи последователи в тази посока, като 
Костадин Генчев, Недялко Недялков, Васил Василев, Живко Василев, Батухан 
Айдън, Дамян Йорданов и други.
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СВАТБЕНИЯТ ОБИЧАЙ „кАЛЕСВАНЕ НА кУмОВЕ“ –  
ПОкАНА зА кУмУВАНЕ ОТ гРАд кОПРИВЩИцА

Ивайло Петров Маджаров, катедра Хореография 
при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив
Резюме: „Калесването“ е старинен предсватбен обичай, съпътстващ 

българската сватба от десетки години. Основните обредни моменти в оби-
чая са почти едни и същи във всеки край на България, но присъстват и различ-
ни специфични елементи при изпълнението му. Често пъти те са строго ха-
рактерни за населеното място, а понякога дори и за съответния род. 
Копривщенци изключително много тачат и уважават този предсватбен 
момент, и макар и рядко да се изпълнява, той се е съхранил и до днес. В насто-
ящия материал ще се разгледа времето, когато се изпълнява, предхождащо 
сватбената процесия, специфичните за него обредни моменти, съпътства-
щите го характерни хора и игри, музикален съпровод и песни. Описанието на 
обичая е структурирано по спомени на информатори, разказващи за него от 
времето, когато е присъствал активно в живота им. 

Ключови думи: предсватбен обичай, покана, кумуване, обредни игри
Abstract: „Kalesvane“ is an ancient pre-wedding custom, accompanying the 

Bulgarian wedding for decades. The main rituals in custom are almost the same in 
every part of Bulgaria, but there are also different specific elements in its implementation. 
Often they are strictly characteristic of the settlement and sometimes even for the 
genus. The people living in Koprivshtitsa are very touching and respectful of this pre-
wedding moment, and although it is rarely performed, it is still preserved to this day. 
This material will look at the time when the pre-wedding procession is performed, its 
specific ritual moments, the accompanying typical chain dances and games, musical 
accompaniment and songs. The description of the custom is structured in the memories 
of informants who tell of it from the time when it was actively present in their lives.

Keywords: pre-wedding custom, invitation, stand godfather, ritual performance

По стара българска традиция, за да бъдеш част от сватбата, трябва да бъ-
деш поканен (калесан). Дори и близък роднина, който се е подготвил и знае за 
сватбата от доста време, ако не е калесан, не може да бъде сватбар. Така наре-
чените „калесници“ са представители от рода на младоженеца. Често пъти 
това са неговите родители, братя и други близки роднини. Групата, която ще 
калесва кумовете е само от мъже. При извършване на „калесването” те носят 
китката на младоженеца и дребни дарове от бъдещата свекърва – престилки, 
чорапи, кърпи и други. Самите участници в калеската трябва да са пременени 
в нови дрехи и да са окичени с китки от здравец и едва тогава да се отправят 
към кума.
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„Кумуването е цяла институция, много почитана и много важна в сватбе-
ния празничен комплекс. За кум се кани този, който е кръстил младоженците, 
или приемник, който той сам определи – някое от децата си – син, зет и пр. 
Затова и на много места не се прави разлика между кръстник – участник в 
кръщенето, и кум – кумувал на сватбата. По различните места на страната 
кумът се нарича още „калтата“, „калмана“, „калимана“, „нунка“, „батиная“, 
„кръстница“. 

Кумството се предава по наследство. Още като момче детето наследява 
кумовата група на баща си. Бащиният му кум, наричат го „стар кум”, „стар 
кръстник“, има право и сам да го кръсти или да определи кой друг да го напра-
ви“ [Старева, 2005, с.155]

Това се открива и в традициите на копривщенци. Специфично правило в 
копривщенските родови взаимоотношения е уважението към „старите кумо-
ве“. Това са кума и кумата, кумували на родителите на настоящите младожен-
ци. Първо се калесват старите кумовете от страна на младоженеца. Именно те 
решават дали ще кумуват на младото семейство или ще преотстъпят тази зада-
ча на техните синове и дъщери.

Обикновено в Копривщица този обичай се извършва в деня на сватбата 
или в петък, един ден преди сватбата. В изследванията на Лилия Старева се 
откриват както прилики в действията, така и разлики във времето, в което се 
„калесва”: „кумовете, както и хората от „стария“ сват се канят лично от 
родителите на момчето няколко дни преди сватбата – в четвъртък или в 
събота сутринта. От страна на момичето канят в петък.“ [Старева, 2005, 
с.155] Сутринта започва прекарването на чеиза на момата – всички вещи, кои-
то има и собственоръчно е подготвила за нейния семеен живот. Този друг 
предсватбен момент е изключително атрактивен и е оставил ярки спомени в 
съзнанието на много копривщенци. След това бащата на младоженеца, него-
вия брат, зет или друг роднина, се отправят към кумовете предвидливо под-
готвени да ги поканят на вкусен обяд. 

Щом „калесниците“ стигнат пред портите на кумовете, трябва три пъти да 
почукат или три пъти да го повикат. Неслучайни са тройните повторения на 
определени действия (почукване, покланяне, целуване на ръка и т.н.), отлича-
ването на трима участника в определен обреден момент (три зълви танцува-
щи около трапезата на кума, трима девери, трима вестоносци и т.н.) или 
използването на три предмета (три сита, три китки и т.н.). Залегналата дъл-
боко в съзнанието на българина символика го кара да вярва, че тройката, из-
хождаща от триединството, е символ на съвършенство и святост. В себе си тя 
съдържа начало, среда и край, което създава усещане за цялост и завърше-
ност. В сватбената обредност тройката е широко използвана. Именно заради 
това е трикратното почукване по портите или провикване при пристигането 
пред дома на кумовете. Кореспондиращо с това, подобно действие от 
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Ямболско е описано от проф. Антон Андонов: „Цялото шествие тръгва, като 
се носи „синия“ – малка масичка с наредените ястия, вино, ракия и колак с пет 
малки колачета (с. Ген. Инзово, М. Манастир, г. Манастир). Сватбарите спи-
рат на три места, където се разчупва по един колак и се раздава на присъст-
ващите. Характерно явление се среща в с. Златари под наименованието 
„Тътриното“, където сватбеното шествие отива до три пъти в дома на 
„кръстника“ и се връща. Първия път му носят ракия от мускат грозде, втория 
път – чорба от ярка, т.е. „не носила“ кокошка, а третия – манджа от свинско 
със зеле „осмянка“.“ 37 [Андонов, 2014, с.91] Многократно откриваме, че трие-
динството е вплетено в българската сватба –изпълняване на три поклона, три-
кратно обикаляне около меденика с хоро, свекървата три пъти обикаля около 
булката, преди тя да влезе в дома ù и всичко това произхождащо от символи-
ката на тройката.

Специфични ястия за копривщенския район, които се носят при „калесва-
нето“ са: бял орис с печено пиле, погача, украсена с различни форми, шише 
пълно с ракия превързано с алена китка от мушкато увито с червен конец. По 
спомени на информатора Бонка Василева Христова в миналото се е използ-
вала бъклица, но предимно помни украсено стъклено шише и споделя, че няма 
спомени да се е пълнило с червено вино за „калесването“, а с ракия. На други 
места в България при кумовете се отива с бъклица, пълна с вино, ябълка и кит-
ка зелен чемшир, а окичените китки на калесниците са от босилек. Истината е, 
че китките и ябълката в миналото са били официална сватбена покана. Ябълка 
се носи и на гроба на някой от близките починали. Той също е поканен на сват-
беното празненство у дома. На сватбата се канят и иконите от местната църква 
или три плодни дървета. Специално за тях се отделяло червено вино и трите 
дървета се преливали в корените, а в църквата се сипвало помежду иконите.

Специфично правило е, че шишето с ракия, с което ходят калесниците, не 
трябва да се пресушава. В групата на калесниците има специално „наливач“, 
който отговаря за пълненето на шишето с ракия. Това „пълнене“ е свързано 
символично с пълнотата в семейството. Щом шишето е пълно и семейството 
ще е пълно, ще са здрави и берекетлии. 

Символика се крие във всеки един детайл. Понякога действия, останали от 
минали времена, се превръщат в традиция и макар някои практики да са нео-
бясними за хората, те вярват в техния смисъл и предназначение. Вкусната хра-
на се използва, за да се предразположат поканените кумове. Зелената китка 
на шишето и китките на „калесниците“ са едни от най – важните обредни вещи. 
Без символиката на китката, сватба не може да се осъществи. С дълбоки коре-
ни още от езичеството, китката се превръща в магия, която заредена със сил-
ната вяра, утвърждаваща се през поколенията, предизвиква благопожелания-

37 В цитата от проф. Антон Андонов „сватбари“ – това са „калесниците“, описвани в статията, а „кръстник“ всъщност е 
названието на кума.
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та. Това я превръща в изключително важна и ценна вещ за българина и от 
обикновена украса на главата се превръща в символ на невинност. От окичва-
нето ù по родата и сватбарите се превръща в знак за важност на сватбената 
процесия, символ, даващ публичност на статуса на девойката, знак за вярност 
и обич. Връзването на китката с червен конец се прави против уроки.

Неизменна част от обяда е и сладкото. Носят се бонбони и локум, за да се 
подсладят всички в края на ритуалното хранене, но най-често се носи „млин“. 
Това е типично копривщенско ястие, което представлява налагани кори, меж-
ду които се слагат захар и строшени орехи. Най-отгоре се залива със сладък 
сироп. 

Очевидна е разликата в Еркеч по отношение на деня за калесване и това, 
че еднолично свекърът отива да калеса кумовете. „В понеделник свекърът взи-
ма бъклицата с вино и отива в сватовете, за да ги калеса за сватбата. След 
това се калесва кръстника и кръстницата. В сряда започва засяването, в 
четвъртък се досява а в петък се пече меденика. В сряда се канят зълвите, 
роднини на момчето. Те почистват къщата, мажат стените, въобще домът 
на младоженика трябва да блести от чистота.“ [Куцаров, 2001, с. 88–89]

В съседно на Козичино село, калесването се извършва, като се подчертава 
важността на кума, който поставя задачи на калесниците. „В неделя сутринта 
„зълвите“, „девера“ и други по-близки сватбари заедно с гайдарджията оти-
ват у кръстника да го калесат – канят го да дойде за булката. Естествено, че 
кръстникът е подготвен за случващото се, но за да покаже тежест, може да 
постави дребни задачки на присъстващите. Дали „зълвите“ да му поиграят, 
дали някоя мома да му попее, или „деверът“ и „обсадникът“ да го зарадват с 
изпълнението на „Кичека“.“ [Енев, 2019, с. 115]

Ако момата вече е пристанала на любимия си бързо из махалите се разнася 
радостната вест и едни от най-близките семейства на момковия род се подгот-
вят да бъдат калесани за кумове. В редки случаи кумовете може да не са съ-
гласни да кумуват или да имат причина, за да върнат „калеската”, отказвайки се 
от кумуването.

 „Калеската“ се носи с глъчка и песни по улиците и каменните калдъръми. 
Песните „из път за кума“ огласяват предстоящата сватба и звучат като призив 
към кума и кумата, да станат и да посрещнат калесниците. В дома ги посреща 
кумицата, а щом се покаже и най-важният човек в обичая – кумът, пеят и на 
него. След това се разстила богата трапеза и всички сядат да обядват. 
Напиването на шишето с ракия, украсено с червено мушкато от кума и кумата, 
било важен знаков момент означаващ, че поканата е приета и те ще кумуват. 
Това предизвиквало много вълнение и емоции. Едва в този момент се подна-
сят и подготвените дарове към кумовете. 

Същината на този обичай се допълва и от друго обредно действие, харак-
терно за копривщенската „калеска“, а именно „връзването“. 
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След като всички са се наобядвали, кумовете и роднините на младоженеца 
излизат на двора, за да изпратят гостите от страната на младоженеца. Тогава 
кумът и кумата завързват за дърво или „дирек“ (дървена подпорна греда) „ка-
лесниците“. Връзването става посредством въжета или синджири, като това се 
превръща в опит от страна на кумовете да забавят сватбената процесия и да 
покажат зависимостта на сватбарите от тях. През цялото това време, докато са 
вързани „калесницете“ са хранени и поени, едва когато те потвърдят, че са 
сити, могат да бъдат освободени и спокойно да се върнат с радостната вест за 
приетата покана. 

Под мелодията на гайда или само на песен кумицата поднася на всички 
членове на „калеската“ залък от питката, приготвена от нея и глътка от семей-
ната ракия. Най- сетне кумовете са приели поканата за кумуване, задоволе-
ни са всички желания на бъдещия кум и сватбената процесия може да се от-
прави към дома на булката.

В някои случаи, калесниците могат да се върнат в късния след обед, а друг 
път се случва да се приберат и доста късно след смрачаване. Бонка Василева 
Христова си спомня за калесването на кумовете за сватбата на нейния чичо 
Ристо (Христо Димитров Атанасов 1929 г. – 2011 г. ) и Рада (Рада Лукова 
Банчева 1932 г. – 2018 г. ), че мъжете в родата начело с бащата и братята на 
Ристо (Васил Димитров Атанасов – баща на Бонка Василева Христова) оти-
ват да калесват кумовете с изявения гайдар Пейо Йовков (1911 г. – 2008 г.) и се 
прибират късно „в сряд нощ“ привидно доста почерпени и развеселени. 

Танцовите действия винаги са имали място в празника и са съпровождали 
калесването като най – вече се е играело от радост, че поканата за кумуване е 
приета или преди това, ако кумът има някакво желание. Танцовите изпълне-
ния, по спомените на Бонка Василева Христова и Стефана Радоева 
Радомирова, за подобни семейни събирания са на така наречените „къщни“ 
хора. Тези домашни празненства са изключително чести и на тях се събират 
големите копривщенски родове, разказва Бонка Христова: „Като се сберат 
цялата рода лелка Лалка и нейния Пейо с гайдата, леля Ристина, чичо Ристо 
и Рада, майка и татко (Невена и Васил Атанасови), че комшии, че приятели, 
ставаше тясно из къщи. Пееха и свиреха, веселяха се и танцуваха по цели 
нощи. Вкъщи в голямата стая, или лятно време вън на двора се намираха де 
да се сберат. Ние малки дяца хем ни е интересно, па се изморим и излягаме, а 
те продължаваха да пеят.“ Това са изпълнения, които са специално предназ-
начени за домашни условия и се изпълняват предимно от един, двама, трима 
или четирима танцьори. Играта може да бъде солова – „по сами”, солова като 
надиграване между двама или от двама – трима като те могат да бъдат залове-
ни посредством най-разнообразни захвати, предимно за длани долу. Рядко 
изпълнителите са повече. Голямата стая „собата“, дървената надземна тераса 
„чардак, кьошка“, широката поземлена тераса „бухария“, двора, покрит с ка-
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менни плочи са местата, на които се изпълняват игрите. Една от най-характер-
ните игри в кадрилна форма е „Ръченица на кръст“. Това е ръченица, която се 
изпълнява от четири човека, заловени на кръст като всички са хванати с де-
сните си ръце, а при команда на един от изпълнителите се сменят посоката на 
движение и съответно ръцете, с които се захващат. Хватът може да бъде в 
едната двойка между мъж и мъж, а другата да е от две жени или смесено мъж 
с жена, но важното условие е ръцете им да бъдат кръстосани. Символиката на 
този хват е свързана с предстоящото сродяване – „кръстосване на двата рода“. 
Създаването на новото семейство е продължение на родовете. Под звуците на 
пискливата гайда, майсторски се играе ръченицата като в краката не се изпъл-
няват сложни движения, но специфично за изпълнението e рязкото сменяне 
на посоката на въртене. Изпълнителите, оформящи „звездата“, „кръста“ се вър-
тят и независимо от посоката на въртене, движенията винаги започват с десен 
крак. Дясно – ляво е една много древна пространствена опозиция, символи-
зираща противопоставянето на доброто и злото.

Копривщица смятаме, че е част от преходната Средногорска област, която 
условно можем да разделим на източна и западна част. От гледна точка на сти-
ла и характера в изпълнението на тази „Ръченица на кръст“, се отличават беле-
зи, типични за източната част на Средногорието (Същинска Средна гора). 
Изпълнителите са леко приклекнали, а движения им са ниски и подчертани. 
При ръченичната тройна стъпка се отличава специфично изнасяне на крака в 
положение отворена свивка напред – долу на всеки дълъг дял. С това движе-
ние изпълнителите се придвижват свободно във всички посоки. По-
възрастните мъже и жени изпълняват ръченичната тройна стъпка със ситни 
стъпки като играят на място или с характерно „суркане“, когато се движат. 
Стъпването става на цяло ходило, а тялото се подрусва, реагирайки на ритъма. 

Специфичните провиквания на танцуващите и разнообразните движения 
на свободните ръце на изпълнителите (махане, въртене на кърпа) били при-
знак на голямо майсторство. Повечето от провикванията били като подкан-
ващ призив, както за самите изпълнители, така и за останалите присъстващи. 
„А сега!“, „Хайде хоп!“, „Опа!“, „Ситно!“ и други.

Допирни точки се откриват и в същия предсватбен обичай в Еркеч, където 
отново се открива танцово действие, развиващо се в дома на кума, за реали-
зирането на което участва гайдар. Ето какво пише в докторския си труд гл. ас. 
д-р Димо Енев: „Отбелязваме този момент от сватбата не само по хроноло-
гия, но и поради факта, че има присъствие на танцови действия. Предвид 
предстоящата тежка обредност, тук случващото се гради на импровиза-
ционен принцип, където желанието на кръстника определя различните музи-
чески и танцови действия. 

По конкретно можем да отбележим, че тук не се изпълняват мегдански 
хора, а по-скоро хора от типа „къщни“, като „Дрънкаливата“, от зълвите и 
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„Кичека“ от „девера“ и „обсадника“ и всичко това под съпровода на гайдата.“ 
[Енев, 2019, с. 115]

Наред с това, в разбиранията на старите копривщенци, в основата на игра-
та било надиграването и показването на издръжливост. Изключителна атрак-
ция било всяко подобно изпълнение, особено когато се залавяли опитни 
хороигралци. 

Цялото това настроение и емоция от предстоящия празник, а именно сват-
бата, разкриват дълбоките корени на традициите, залегнали в съзнанието на 
българина и изконната вътрешна вяра в следването им. Безспорно това е един 
характерен български обичай, който се проявява изключително атрактивно и 
завладяващо именно в град Копривщица. Един преходен етнографски район, 
който макар и част от Средногорието, се отличава със свой собствен блясък и 
колорит. Дори и днес копривщенци казват за себе си, че са „балканджии“ и вре-
мето, мястото на което живеят, ежедневната трудова дейност и душевността им 
са се отразили в кристалния извор на техните песни, танци, носии и обичаи.

„Празниците в Копривщица, запълнени с причудливи обреди, забавления, 
игри и шеги са внасяли ведрина в душите и са разтоварвали хората от бреме-
то на ежедневните грижи и тежкия труд. Някои от тях и до днес са опазили 
своята свежест. Наш дълг на родолюбиви българи е да съхраним за поколени-
ята най-ценното, най-смисленото и най-интересното от достигналото до 
нас огромно традиционно наследство на дедите ни.“ [Тумангелов, 1971, с.40]

Информатори:
Бонка Василева Христова – родена 1948 г. в град Копривщица. 
Стефана Радоева Радомирова – родена 1930 г. в град Копривщица.
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„мАкЕдОНСкИЯТ СТРАдИВАРИ“ 
СТОЯНЧЕ кОСТОВСкИ – ПРОИзВОдИТЕЛ НА кАВАЛИ 

И ТАЙНИТЕ НА ТРАдИцИОННАТА ИзРАБОТкА
Илия Яневски - докторант при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“
Резюме: Със сигурност една от интересните особености на дългия македон-

ски кавал са тайните в традиционното изработване на инструмента. Кавалът 
като инструмент е широко разпространен в много части на света, но всеки на-
род има различни културни и обществени характеристики. Известно е, че в ми-
налото това е бил музикалният инструмент на овчарите, но днес вече не е 
така. Ето защо в това изследване се разкриват някои от тайните при изработ-
ката и изпълнението на традиционния македонски кавал, които са прости на 
пръв поглед, но всъщност са много сложни за осъществяване, а също така и за 
звукоизвличане. Статията разглежда производствения процес през ХХI век и ня-
кои особености на изработката, а също така прави анализ на видовете маке-
донски кавал. В същото време се показват различни видове интонации, постиг-
нати от известния занаятчия и изпълнител, „Македонският Страдивари“ – 
Стоянче Костовски от с. Виниче – Скопие, който е запазил традиционния начин 
на изработка.

Ключови думи: кавал, арбия, занаяти, музика

От публикувани по-рано доклади на местни и чуждестранни изследова-
тели в областта на етноорганологията и етнологията, различни песни, мито-
ве и легенди ни позволяват да получим доста солидна информация за съ-
ществуването на кавала с всички негови характеристики и за използването 
му от населението, живеещо на територията на Република Северна 
Македония. От голямо значение са и контактите с много от инструменталис-
тите и интерпретаторите на инструмента кавал и някои от термините, из-
ползвани в ежедневната му употреба. В кавалджийската терминология се 
използват термини и изрази, които могат да бъдат чути при контакт с хора, 
които имат директен контакт с инструмента. Много от термините включват 
местни диалектни изрази, турцизми, както и термини от миналото, които се 
използват в съвременната практика.

Kaval, Kafal, Kaval, Kafel, Kafal, Kaval38 “(Qavâl) 39 е дума с тюркски произход и 
означава духов инструмент от вида на устните свирки без пискун, само с тръ-
ба. Това всъщност е дълга цилиндрична тръба с дължина 70–90 см. 
Изработена от ясен, явор, бадем, липа, въпреки че напоследък може да се 
намерят и екземпляри от метал40. Според А. Ленин кавалът е надлъжен наро-
ден инструмент като надлъжните флейти. Това е богато орнаментирана дър-
вена тръба, отворена в двата края. Изработена е от букова дървесина, обик-

38  Симоновски, 1999: 208
39  Dragoslav Devic, 1977: 34
40  Gojković, 1989: 110
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новено в три дължини: 600, 700 и 800 мм. Отпред има 7 мелодични отвора и 
един на обратната страна за палеца. В традиционната практика редовно се 
музицирало чрез бурдон – едновременно от два (чифт) кавала. Най-често 
пастирите са свирили на полето, докато водят на паша овце и друг добитък. 
Изпълнявала се солова музика, но се акомпанирало и на народни песни. 
Поради мекия си лиричен звук, кавалът е един от най-популярните македон-
ски народни инструменти, възпети в народните песни като „меден кавал“. 
Реално, по-дълъг от шупелката /македонски духов инструмент/, с осем мело-
дични отвора и четири резонантни отвора (душници). Както при шупелката, 
горният отвор, върху който се духа, е стеснен с остри ръбове и тънки стени 
(1-2 мм). Напречното сечение по цялата дължина остава същото41. „Известно 
е, че инструменталистите на кавал – кафал в Р. Македония се нарича кавалд-
зийа, кафалдзийа и множествено число кавалдзии, кафалдзии. „Кавалдзийа 
(на турски kavalci) е свирач на кавал.“42 А именно за кавала в някои краища в 
Република Македония може да се намери и като шупелка, защото те са ерго-
номични инструменти, много сходни във всички сегменти, само разликата в 
размера и броя на мелодичните отвори е два пъти по-голяма от шупелката и 
има осем мелодични отвора за разлика от шупелката, която има седем мело-
дични отвора. Също така разликата е в цвета на тона. Тонът е висок, поради 
дължината на инструмента, доста ярък и пронизващ за разлика от кавала, 
който има много регистри на ниска, средна и висока звучност, а също така се 
отличава с много мек, ясен тон, който е много топъл и приятен за слушане.

В съседната братска България също се среща инструмента кавал, но под 
различна форма. Според известния етно-музиколог Н. Кауфман кавалът е 
дървена тръба с отвори в двата края. Той заключава, че в народната практи-
ка в България има два основни типа кавали – съставени от една тръба и със-
тавени от три малки тръби, надянати една върху друга. Това е така наречени-
ят триставен канал, разпространен на по-голямата част от територията на 
България, докато простият кавал е по-рядък43. В днешно време в съседна 
България най-често се използва триставен кавал, в „ре“ интонация и много 
рядко едноставен. В Македония има само кавал, направен от една тръба, из-
работена от едно парче дърво.

За да обобщим, кавалът е дървен духов (аерофонен) инструмент под фор-
мата на дълга цилиндрична тръба, отворена в двата края 70 – 90 см. с осем 
дупки за пръстите и четири резонансни дупки. Основната характеристика е, 
че в миналото те са битували като двойка кавали. Нанизвали са се на двойна 
дървена стойка, наречена арбия, която служи за запазване на кавала от 
смачкване и свиване от вътрешната му страна, а също от физическо изкривя-
ване, най-вече за защита по време на транспортиране.

41  Линин, 1986: 71
42  Симоновски, 1999: 209
43  Кауфман, 1970: 84
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Снимка 1. Арбия за чифт кавали 
 

Снимка 2. Едноставен кавал с арбия

Основно кавалът се използва за солови изпълнения, но и по двойки в 
допълнение към народната традиция. Когато се свири по двойки, единият 
изпълнител свири основната мелодия, докато другият свири лежаща мело-
дия (бурдон), която обикновено е тонален тон, но може да се променя при 
необходимост, в зависимост от движението на мелодията. Кавалът в 
Република Северна Македония се използва както от македонското, така и 
от албанското население, но в близкото минало каракачаните, които са 
били номадски овчари, също са го използвали. Инструментите по отноше-
ние на тоналните възможности са доста идентични, като единствената раз-
лика е в стила на музиката и мелодиите, базирани на собствения им музи-
кален фолклор и отражение на националния фолклор, който сред тези 
етноси в Република Северна Македония е различен.

Кавалът е достатъчно популярен и възпят в народната песен, което по-
твърждава, че той е бил любим сред населението заради външния си вид и 
мекия си, приятен лирически тон. Цитираните по-долу песни ясно по-
твърждават, че кавалът е поетизиран музикален инструмент в различни 
контексти, особено подчертаващи неговата звукова и поетична функция.

Пример 1:
„Млад Гоце, млади войвода“

„Млад Гоце, млади војвода
излегол да се прошета
низ таја гора зелена,
кај едно ладно изворче.
Седнал си да си почине,
водица да се напие,
извадил медно кавалче,
засвирл Гоце, запејал,
сета дружина ја собрал.“44

44  Блаже Ристевски и Ѓорѓи Ѓоргиев, Македонски револуционерни песни за Гоце Делчев, ЈорданПиперката и Питу 
Гули, Скопје 1974, 33.
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Пример 2:
Запејало моме во градина

„Запејало моме во градина, 2х
Ми го дочу овчар во планина, 2х
Ми остави стадо неброено, 2х
Во стадото шарен кавал свири, 2х
Во кавалот љута змија пишти, 2х
Дај ми боже роса да зроси, 2х
Да порасти трева до колена, 2х
Да понини јунак с бела коња, 2х
Да го каснам коњот за за ногата, 2х
И јунакот за десната рака“ 2х.45

За съществуването и използването на инструмента сред хората в него-
вата традиционна и художествена форма, разбира се, е необходимо него-
вото изработване. В миналото овчарите са изработвали своите инструмен-
ти според техните нужди и знания. По-късно по-талантливите и по-музи-
калните инструменталисти, освен за себе си, започват да правят инстру-
менти и за други изпълнители, които не били способни да изработват свои 
инструменти. От тук започва занаятът на правенето на музикални инстру-
менти, който играе голяма роля за запазването на традицията и самата тен-
денция в начина на изработка.

  Когато човек работи за реализирането на мечтите си, винаги се очаква 
резултатите да са добри и положителни. Стоянче Костовски от село Виниче 
край Скопие, роден през далечната 1958 г., мечтае да стане производител 
на македонски народни инструменти от тринадесетгодишна възраст. 
Произхождащ от музикално семейство, баща му и дядо му свирят на някол-
ко народни инструмента – кавал, зурла и тъпан, но поради подценяването 
на македонските народни инструменти в Югославия той се учил сам и тай-
но от баща си, който се намесвал в свиренето му. Самият той казва:

„Аз съм самоук и казват, че майстор-самоук е по-силен от този, който 
има правилното образование и влиянието на семейната традиция.“

За кратко време Стоянче става истински майстор на свиренето на на-
родни инструменти, като се започне от кавала и шупелката. Виртуозността 
за него е предизвикателство, трудно за постигане, но мечтите му се сбъд-
ват, защото работи упорито. Започва да изследва и изучава инструментите, 
на които свири, за да разработи по-късно първия си инструмент – шупелка 
от бозел. Всеки ден той посещава стария майстор Панче, производител на 
народни инструменти в старата чаршия на Скопие, за да се научи как да 
прави всички инструменти, на които свири. Желанието му се превръща в 

45  Илија Хр. Алушевски, Цвилит коњче во гора зелена, збирка народни песни, Битола 1997, 212
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реалност. В рамките на кратко време инструментите му попадат в ръцете 
на колегите му от региона и по света. След като е отслужил военната си 
служба, той вече не се срамува от професията си и постъпва на работа в 
ансамбъл „Танец“ през 1982 г. като професионален инструменталист, а ра-
ботата му в представянето на македонски народни инструменти и маке-
донска музика вече придобива широко разпространение. Въпреки че е 
самоук, той се е учил от много майстори в изработката, но за кратко е над-
минал всички. Днес музикантите и инструменталистите го наричат   
„Македонски Страдивариус“, майстор със златни ръце. 

Свиренето и изработката на народни инструменти са тясно свързани, 
Стоянче е майстор и в двете области. Той прави няколко вида традиционни 
инструменти, но има и някои интересни инструменти, които самият той е 
измислил. Той е най-известен с висококачествените си кавали, но произ-
вежда и гайди, зурли, тъпани, шупелки, дудуци, своя нов инструмент кава-
ло-дудук и много други инструменти. Той прави инструментите ръчно, с 
най-необичайни инструменти, които сам е измислил и изработил. Стоянче 
е първият производител на народни инструменти в определен тон – строй. 
Всички инструменти преди него са били класифицирани като малки, сред-
ни и големи. В допълнение към тоналността, неговите инструменти са на-
преднали в много други аспекти и той твърди, че всеки от следващите му 
инструменти е по-добър за целия клас от предишния. Инструментите му са 
с подобрен звук, точност в тона и с много красив външен вид. На първо 
място това е много дълъг и сложен процес, който изисква много всеотдай-
ност, усилия и опит от самия майстор. По-нататък ще опишем ергономич-
ните открития, които самоуките народни майстори са постигнали с дълго-
годишната си работа в изграждането на музикални инструменти. 

Начин на изработка
Първата тайна при изграждането на музикален инструмент е в избора 

на дървото като материал, който да му даде „душата“ и свойствата. На това 
майсторите казват: „инструментът да говори“. В разговор със Стоянче 
Костовски46 той каза, че изборът на ясен трябва да бъде от по-високо и ска-
листо място, където няма много вода, а самото дърво е сухо и почти готово 
за по-нататъшна обработка. Той също така отбелязва, че дървото трябва да 
е младо с тънък ствол, не повече от десет сантиметра. Той също така по-
твърждава, че когато ясенът е изсушен, той е много здрав и издръжлив и не 
подлежи на напукване. Той е доста устойчив на температурни разлики и 
климатични промени и не се напада от насекоми, а по отношение на звуко-
вите характеристики се знае, че „най-ясно и най-красиво свири“.

Следващият етап е изсушаването на дървото, което продължава много 
години. Казва, колкото по-старо е, толкова по-добре е за обработка. 

46  Стојанче Костовски р.1957 год. ц.Виниче ,Скопско снимил Илија Јаневски сопствена снимка 2000.
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Сушенето се извършва чрез поставяне на дървото в хоризонтално положе-
ние, където то е на въздух през цялото време, но скрито от слънчева свет-
лина. Обикновено това са места в конюшни или апартаменти под покрива, 
където има голям приток на въздух, също защитен от влага. Определен лек 
полъх и постоянна температура постепенно и рационално влияят на изсу-
шаването му. Повечето майстори смятат, че дървото трябва да съхне поне 
една година и по-продължителното време за съхнене се отразява на ка-
чеството на звука на самия инструмент – толкова по-ясен, пълен и проник-
ващ е звук му. 

След започване на основната работа, следва „пърженето на дървото“, 
т.е. кората на дървото, което се обработва, се изпича при интензивен огън, 
като допълнително затяга порите му. Тогава идва най-прецизната част, в 
която се прониква в средата, сърцевината на дървото. Самата дървесина е 
заключена в специално проектирана форма, която държи дървесина плът-
но от всички страни, така че пробиването да може да се извърши по-точно. 
Прави се ръчно и бавно, за да не се повредят порите и дървесината на дър-
вото. Майстор Стоянче използва свредел, който сам си прави според нуж-
дите. Наскоро някои майстори са направили пробиването на каналите с 
машина, но това не е добре, казва Стоянче. Скоростта, с която се завърта 
свределът, изгаря вътрешността на дървото и унищожава жилите и порите, 
като по този начин намалява звука и „обагрянето“ на тона.
   

След пробиване в средата на дървото следва етапа на свиване на външ-
ния обем със специални длета. Страните първо се изрязват на квадрат, 
след това се изваждат в осмоъгълник, докато се получи кръгла форма. 
Следва фина фаза, която е много трудоемка, бавна и изисква много знания 
и търпение. Повечето майстори вършат чудесна работа с шкурка, а един-
ственият и най-специфичен е начинът, по който го прави със стъкло. Той 
казва, че стъклото е крехко и че ако престои малко повече, няма да повре-
ди тялото на дървото, а ще се ще се счупи самото то. Което значи, че няма 
да може да навреди на самото дърво. Тази процедура се извършва на слън-



156

чева светлина за контрол на дебелината на самата звукова стена. 
Процедурата е до поставянето на тръбата в посока на слънчевия лъч, за-
тваряне на върха, така че слънчевите лъчи да не проникват в централната 
бленда и постепенно да се спускат до желаната дебелина, ненадвишаваща 
два милиметра. Колкото по-тънка е стената на самата кухина, толкова по-
добър и ясен е звукът на инструмента. Последният момент на този процес 
е регулиране или стягане на корпуса и правене на тялото малко по-дебело. 
Характерна за корпуса е формата на осмоъгълник, където са разположени 
резонансните отвори. 

Преди да се пристъпи към правенето на мелодичните отвори, се прави 
„арбията“, която споменах по-рано, че е тип държач и за защита на самия 
инструмент. Следва фазата на отваряне на мелодичните дупки, седем от-
пред и една отзад за палеца, от които шестият отвор е в средата на инстру-
мента. Освен мелодичните отвори има четири резонансни дупки или 
„гласници – душници“ в долната част или самия корпус, един в долната 
част, последван от отвора в горната част и два от дясно преди края на кор-
пуса. От тези резонансни отвори най-голяма роля играе последният, защо-
то от него зависи прецизността на интонацията на инструмента.

декоративни елементи
Красотата като естествен дар сама по себе си привлича вниманието 

през вековете и е била указател за съвършенство. Така производителите на 
народни инструменти и самите музиканти се опитват да разкрасят инстру-
мента, за да привлекат повече внимание от слушащата публика. Но ако ка-
валджията сам направи инструмента, разбира се, той обръща повече вни-
мание на украсата и в съчетание с хубавото свирене привлича по-силно 
човешкото ухо и око и придобива високо уважение в средата, в която из-
пълнява музиката.

Отговорът на въпроса за съдържанието на декоративните елементи 
разкрива елементи на културата, изкуството и живота. В украсяването на 
инструментите откриваме митологията, различните вярвания и множе-
ството елементи, които датират от предхристиянски времена.

  Вторичните въпроси са как са били украсени инструментите и какво е 
било тяхното вдъхновение? Най-често използваните инструменти за деко-
риране са остри и малки ножове и гореща тел, които се прилагат към деко-
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рации с различни форми и размери. Общи плитки, концентрични кръгове, 
„X“ или кръстосани форми, различни видове кръгове, наподобяващи фор-
ми на пръстен. В някои случаи мелодичните отвори са украсени с пръсте-
новидни форми, поради което в района на Кичево мелодичните дупки се 
наричат   „пръстенци“. В Македония не намираме целия инструмент бояди-
сан, както е практиката в съседна България, но в някои примери можем да 
видим използването на цвят в жлеба на самата украса. Инструментът е бил 
украсен главно с плитък шев, за да направи всички геометрични шарки и 
фигури, а вторият вариант е рисунката с нагрята тел. По-нататък ще видим 
два приме р а за декорации, които разпознават стила на Македонския 
Страдивари – Стоянче Костовски.

Видове строй на кавалите в македония
Всички красиви неща по света вървят по двойки и така най-естествено 

и красиво звучат мелодиите от незапомнени времена до наши дни, когато 
са удвоени. Но до времето, когато хората не са започнали музикално обра-
зование и не са разбрали интонацията и настройката, най-простият вари-
ант е да се правят два еднакви кавали по двойки, за да могат да свирят или 
музицират заедно. В древни времена кавалджиите винаги носели чифт ка-
вали, така че когато срещнат друг овчар, те да могат да свират заедно. 
Известно е, че те са правили свои инструменти за себе си и тъй като не са 
били музикално образовани, не знаели в кои интонации да правят кавали-
те си и пробивали мелодичните отвори приблизително, „на око“. Те трябва-
ло да се съобразят с възможностите и условията, за да свирят свои 
мелодии.
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До времето, когато първите майстори започнали да правят кавали в 
своите работилници, системата на интонацията и точното положение на 
мелодичните отвори не били уеднаквени. Основната мярка за размера 
била „юмрук“ и се диференцира според броя на юмруците: 

•	 големи кавали (около 8,5 юмрука), 

•	 средни кавали (около 7 юмрука) и 

•	 малки кавали (около 6 юмрука). 

Занаятчията ги прави от едно цяло парче и има собствена клиентела на 
кавалите, които купуват от него. Показателно е, че всеки майстор гравити-
ра около мястото, където могат да бъдат закупени неговите продукти. 
Някъде все още се използва от по-старите майстори оригиналният термин 
за тази мярка – „тупаница“.

Юмрук (тупаница) – стара мярка за размера на кавалите
 
Стоянче Костовски е първият майстор, който прави кавала в определен 

тон, в много различни мелодии. Най-използваният в Република Македония 
е кавал в „До“ , но той също много се използва в „Цис“, а също и в „Ре, Ес, Ми 
и Фа“ с по-висока интонация и по-ниска в „Ха , Бе и A „.
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Тонален звукоред на кавал „дo“
Самият той казва, че мярката или шаблонът е ориентация, но за да се 

настрои добре, мелодичните отвори трябва да се отварят постепенно и от 
по-малък отвор до желания размер и така да се получи правилната интона-
ция. Най-голямата тайна е проникването на първата (долната) дупка на че-
тирите резонансни отвори. Той казва, че ще разкрие тайната на онзи, който 
ще предаде своя занаят за правенето на кавали, и кой ще бъде – времето 
ще покаже.

За диапазона на тона може да се каже, че има три различни регистъра, 
които са характерни за обема на тона на кавала. Регистър, известен на хо-
рата като „каба“, е най-труден за свирене. Чрез него можете да кажете на 
кавалджията, че той притежава истинско майсторство, тоест когато свири 
„говори на кавала“. Този регистър обикновено се използва от свирачите 
при изпълнение на бавни (безмензурни) песни или инструментални мело-
дии, когато двама кавалджии правят импровизации или се „надсвирват“ 
помежду си.

 

Обхват на долен регистър „каба“
Средният регистър в кавала се получава с първото пренадуване на по-

даваната въздушна струя в инструмента. Резултатът е – реализирането на 
по-темпераментни и игриви мелодии. Този регистър е значително по-ярък 
и проникващ в пространството от ниския, който нарекохме „каба“.

Обхват на среден регистър



160

Високият регистър е много добре свързан със средния регистър и 
обикновено носи сходни характеристики, но със значително остър и прия-
тен тон. Той е и най-големият по обхват от всички регистри на кавала.

Обхват на висок регистър
заключение
В този доклад се прави опит за кратко описание на някои от тайните на 

традиционната изработка, тоналния обем и основните звукови характе-
ристики на кавала в Македония. Мисля, че човекът на звуковия пейзаж та-
къв, какъвто е, Стоянче Костовски допринесе много за съхранение и обога-
тяване на македонската музикална фолклорна традиция. Макар и скромен 
по природа, той е композирал много игри и песни за ансамбъл „Taнeц“, но 
има и свои пиеси и записи, групирани в няколко от албумите му. Всички 
музиканти са съгласни, че той наистина е македонският „Страдивариус“, 
той е майстор и на свиренето, и на изработката. Зад него има много кон-
церти, много танци и песни, както и много инструменти, чрез които и сега 
се пише историята на македонската музика. Те винаги ще останат в маке-
донската традиция, с нейната прекрасна мелодия и сърдечен пулс. Той 
успя да следва мечтите си. Ако работим върху мечтите, те стават реалност. 
Той има още една цел - да отвори магазин за народни инструменти, за да 
може всеки да посети, да опита и да избере инструмент за себе си. Затова 
той смята, че ще има по-голям интерес сред младите хора към традицион-
ната македонска музика. Бих завършил с неговите думите, които показват 
колко всеотдайност той влага в изработката: „Инструментът не е добър, до-
като не му дадеш душата си“
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ОБИЧАЯТ „ПОБРАТИмЯВАНЕ“ 
ПРИ СмЪРТ НА ЕдНОмЕСЕЧЕТА 

(ПО ТЕРЕННИ мАТЕРИАЛИ ОТ СЕЛО ХУБАВèНЕ, ВРАЧАНСкО)

Павлин н. Орловски катедра „Хореография“,  
АМТИИ „проф. Асен ДИамандиев“, Пловдив

Резюме: Настоящото научно съобщение представя обичая „побратимя-
ване“ от село Хубавèне, Врачанско. Опира се върху проведено теренно проуч-
ване в региона и има за цел да даде обективен израз на характерните особе-
ности при провеждането му. Конкретно се разглеждат случаите на побра-
тимяване при смърт на едномесечета и близнаци, в които хората използват 
обредността основно за изчистване от зли сили и негативна външна 
намеса.

Ключови думи: побратимяване, погребални обичаи, Северозападна 
България

Abstract: The following academic piece provides an overview of fraternization 
practices in the village of Hubavène, Vratsa. The primary research includes a field study 
conducted in the local area, which directly supports the paper’s aim to present an 
objective overview of the different characteristics linked with the custom. More 
specifically, the paper explores cases where the ritual is practiced as a means to cleanse 
from evil powers and negativity, following the death of twins and people born within 
the same month.

Key words: fraternization, funeral customs, North-Western Bulgaria
Село Хубавèне се намира на 5 километра от град Роман и на 50 километра 

от областния център Враца. Разположено е в котловина, на половин киломе-
тър от десния бряг на река Малък Искър. Сведения за историята на селото 
получаваме от местните жители и народните им предания. До 1879 г. името на 
селото е Уйовене. По данни от есента на 2019 г., предоставени от кметството, 
населението е около 310 души. Според летописната книга на селото старите 
жители са били християни, като впоследствие са дошли българо-мохамедани, 
а след това населението се е смесило. Местното население е съставено от че-
тири рода, а останалите жители са преселници. Ръкописът на Павел Савов 
Пелов документира за такива от Софийско (Бов и Кремиковци) и Влашко, а 
респондентът Ана Бенчева потвърждава за преселването на власи от Оряхово 
и Румъния. В книгата си „Хубавене – мое босоного минало“ тя пише, че повече-
то родове са от други села и градове – Караш, Старо село, Етрополе, Тетевен и 
др.: „…бягали от турците, търсещи по-спокойно място за живот с по-малко на-
бези и грабежи.“ [Бенчева, 2005, с. 24, 25]. Традициите и културата на различни-
те етнографски групи, заселили се на територията на селото, са се смесили 
през годините и са дали отражение върху обичайно-обредната система на се-
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лището в настоящето. Част от обичаите все още се практикуват, а други са ос-
танали само като устни предания и разкази в спомените на по-възрастните. 
Обредни действия, за които няма сведения да се практикуват вече, са тези при 
обичая на побратимяването. Въпреки това хората разказват за характерните 
особености при провеждането му и твърдят, че обичаят в миналото е заемал 
съществена част от битието им.

Побратимяването е обичай, срещан из цяла България и може да бъде из-
пълнен по всяко време на годината. Среща се в различни разновидности в 
отделните райони на страната, като навсякъде ролята му е с еднакво голяма 
важност. Същността му се изразява в това, че двама души, които нямат кръвна 
връзка, след това се свързват като духовни братя и/или сестри. Народът смята, 
че побратимяването трае завинаги и че нищо не може да раздели силната 
връзка, която се създава между двамата. Масово в страната побратимяването 
се изпълнява в знак на благодарност в случай на оказана помощ при избавяне 
от явна смърт: „...когато животът на едного се намира в неминуема опасност, а 
друг се притече на помощ и го избави и в други подобни случаи – народната 
вяра тая оказана помощ издига до култ на кръвно сродство.“ [Маринов, 1994, 
с. 755]. Павлина Николова, настоящ жител на село Хубавèне разказва как пре-
ди години нейният покоен съпруг Димитър е спасен от удавяне. (П.Н. р.1950 г., 
зап. П.О, .07.04.2019 г. с. Хубавèне). Заедно с избавилия го от беда се наричат 
„братя“, а братът се явява този, който е неразделен и незаменим. Отношенията 
им сe поставят на изключително високо ниво, двамата взаимно си помагат цял 
живот и си „ходят на гости“.

В някои случаи побратимяването и подобните на него обредни действия 
се изпълняват и с цел разрушаване на сакралната връзка между жив и умрял. 
По-големи отличителни белези и индивидуалност при извършването на обре-
ди от този тип срещаме в селищата от Северозападна България с влашко насе-
ление или корени. За някои населени места (Козлодуй, Хърлèц, Долни Вадùн, 
Лескòвец) съществуват сведения за подобен на побратимяването обичай, на-
речен „Развръзване на късмет“ (Дезлегат – вл. развързан). Информация за 
това откриваме и от Благовеста Калчева, която документира спецификите при 
провеждането на „влашкия вариант на побратимяването“ в труда си 
„Разбиранията за смъртта при власите в някои обичаи от селища в 
Северозападна България“. Изследванията ù показват, че власите в проучения 
регион извършват обичая, когато едно семейство последователно го застигат 
беди. Целта на побратимяването тук се разглежда повече като предпазване от 
въздействието на зли сили и енергии, които са застигнали семейството. 

 Подобен ритуал за изчистване на някакъв вид негативно влияние върху 
рода се среща и в село Курнòво, Врачанско. В особени случаи, когато починат 
повече от двама в една къща за година, в ковгеча на втория починал задължи-
телно трябва да се сложи жива кокошка (понякога черна), с цел да се предо-
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тврати смъртта на трети човек от фамилията (М.А, р.1926 г.,Д.Д.,р.1943 г.,зап. 
П.О. 06.05.2019 г. с. Курнòво).

В село Хубавèне побратимяването се извършва за да се избави някой от 
лошотия и за да може да бъде отделена съдбата на жив човек от друг, който 
вече е починал. Тези случаи са отличителни поради вярванията за силна ду-
ховна връзка между хората и са известни не само на местните, но и на населе-
нието в цялата страна: „Твърде широко разпространено у българския народ е 
схващането, че хората понякога притежават помежду си не само кръвни връз-
ки, но и от астрално естество.“ [Вакарелски, 208, с. 358]. Хората от едно се-
мейство, родени в един и същи месец в Хубавèне наричат „eдномесечета“ и 
за тях се счита, че притежават изключително силна духовна връзка помежду 
си. Те са взаимносвързани и вярванията, че каквото и да се случи на единия, 
това ще се случи и на другия, са дълбоки. По-висша форма на духовна връзка 
от тази на едномесечета се среща единствено при близнаците. Те делят една 
дата, месец и година и на тях се гледа като на нещо наистина велико и чудно. 
Народът ги възприема за едно цяло, а вярванията за тяхната споделена съдба 
са много по-дълбоки отколкото при хората, които делят просто месец. Тази 
вяра на местното население е специфична, особено когато се случи едноме-
сеч в едно семейство да умре. Тогава ритуалът за побратимяване е задължите-
лен, като целта му е да се предотврати негативно влияние върху или в най-ло-
шия случай смъртта на втория такъв. В селото народната вяра силно препо-
ръчва побратимяването на останалия жив едномесеч с някой трети човек за 
здраве и дълголетие. Това се възприема като вид „лекуване“ чрез посредник 
– така се разваля едно родство, като едновременно с това се създава нова 
духовна връзка. След проведеното проучване на територията на село 
Хубавèне и разговори с респонденти, ясно могат се разграничат три индиви-
дуални случая на побратимяването, в зависимост от роднинските връзки на 
хората в дадено семейство. Ето какво научаваме от баба Дафина Петкова, коя-
то споделя, че е взела участие в извършването му два пъти: „Ние сме родени с 
татко в един и същи месец и като почина той ма пущиха, ма накараха да 
влеза в гроба“:

Първи случай – когато едномесечатата не са братя/сестри, а имат друга 
роднинска връзка (майка-син, баща-дъщеря и т.н.), за да не последва смъртта 
и втория, хората вярват, че живият трябва да „влезе в гроба“ преди мъртвия. 
Задължително е извикването на още един човек – посредник (няма значение 
дали е близък или друг), който ще бъде новият така наречен духовен брат/се-
стра на живия. Обичаят се извършва в деня на погребението на починалия 
едномесеч, преди да бъде поставен в гроба. Живият едномесеч влиза в изко-
пания гроб от страната, в която ще бъдат поставени краката на мъртвеца. Той 
се придвижва ходом до другия край – мястото, където ще бъде поставена гла-
вата. Отгоре, извън дупката, се намира човекът посредник, повикан специал-
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но за обреда на побратимяването. Този човек държи в ръцете си бяла хавлие-
на кърпа, пешкир, която баба Дафина нарича „мъжка кърпа“ – цветът не слу-
чайно е бял, тъй като това е символът на духовната чистота и новото начало. 
Кърпата се спуска, като се поставя през гърдите и под мишниците на живия, 
вече влезнал в гроба. След като той бъде издърпан, се счита, че е побратим с 
издърпалия го: „Да, и ма извади Станислав, та ми стана като побратим“, 
казва баба Дафина (Д.П. р. 1951 г., зап. П.О. 31.08.2019 с. Хубавèне).

Втори случай – когато едномесечетата са братя, брат и сестра или две се-
стри, разликите в обредните действия се минимални. Действията по пратимя-
ването отново се изпълняват по време на погребенито, като изискването е 
живият едномесеч да легне вътре в гроба, сякаш той самият е мъртвецът, а не 
да прохожда от единия край до другия. 

Трети случай – когато едното дете от двойка близнаци почине или е роде-
но мъртво, обредните действия се различават напълно, като отново основна-
та цел е да се „излекува“ живото дете. Вярванията са, че родителите трябва да 
вземат дървена лъжица и да я разрежат на две равни половини – „половина-
та за живото, половината за мъртвото“. Това действие символизира ду-
ховното разделяне на децата едно от друго. Едната половина се слага в ковче-
га на починалото дете при погребението му, а другата се пази до смъртта на 
неговото братче/сестриче. Когато почине и то, лъжицата се изважда, завръзва 
се с малко бяло „кърпе“ и се слага в ковчега му. Тогава двете отново се съби-
рат, но вече на „оня свят“.

Всяко „симулиране“ на смъртта при провеждането на обичая може да бъде 
разгледано като избягване от нея занапред във времето. Преданията и суеве-
рията на жителите на селото разказват, че така човек ще е здрав и че ще живее 
дълги години. 

Обичаят „Побратимяване“ при едномесечета от Хубавèне, Врачанско носи 
своята регионална специфика и заема високо място в обичайно-обредната 
система на селото. При проведеното теренно изследване за процеса на по-
братимяването се откриват прилики и разлики с подобни обичаи, срещани в 
обредността на другите етнически групи в околните села. Аналогия може да 
бъде направена с обредите и възгледите за смъртта на власите в селата, нами-
ращи се във врачанските околия. Влашките преселници и присъствието им на 
територията на село Хубавèне оставят своята следа върху вярванията за риту-
ала на побратимяването и характерните му белези, познати днес. Каквито и да 
са те, обичаят из всички райони на страната се изпълнява с едни и същи цели 
– за прочистване от зли сили, за здраве и дълголетие. Това се потвърждава и в 
думите на бележития ни етнограф Хр. Вакарелски, който пише, че: „Същността 
на този обред е твърде ясна. Той е магично действие за нарушаване, по-скоро 
– за разрушаване на съдбоносната витална връзка между умрял и жив човек.“ 
[Вакарелски, 2008, с. 365]. 
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Тодорка Малчева 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

Резюме: Българската фолклорна обредност е съпроводена от песни и/или тан-
ци, а в някои случаи и от припевки и наричания. Този музикален фон, заедно със сю-
жетно-ролевото представяне на обичая, придават завършен вид на фолклорните 
ни практики.

Обект на внимание са традиционните припевки-наричания – ритуални изпъл-
нения с емблематична символика. Въз основа на реализирано проучване е тяхното 
определяне като фолклорен жанр, който се дефинира и се конкретизира специфика-
та му. Представена е негова обстоятелствена типология. Цитираните доказа-
телствени примери убедително документират значимостта на анализираните 
песенни предсказания за живота на българина в аграрните времена.

Ключови думи: припевки и наричания, символика.

symBolics and Variety 
of folKlore humorous sonGs and BlessinGs

Todorka Malcheva 
Unuversity of Shumen „Episkop Konstantin Preslavski“

Summary: Bulgarian folklore rituals are accompanied by songs and/or dances, but in 
some cases by humorous songs and blessings. This musical background, together with the 
subject and the roles in the ritual, makes our folklore practice complete.

The stress is put on traditional humorous songs and blessings- ritual performances with 
emblematic symbolism. On the basis of the following study, they are defined as a folklore 
genre which is defined and specific. Its circumstantial typology is revealed. The proof samples 
that are quoted persuade for the importance of analyzed song for the life of Bulgarians in 
agrarian times.

Key words: humorous songs and blessings, symbolism.

Българските народни обичаи са преминали през много превратности на 
нашето битие. Някои от обредите ни са изчезнали завинаги, други са се запа-
зили видоизменени или в първоначалния си вид и замисъл. Те са свързани с 
миналото, религията, обществените отношения и всеки един от тях има своя 
символика. Обичаите и традициите са път към народопсихологията, към ха-
рактера и духа на народа. Ето защо, за да бъде опознат даден етнос, трябва да 
вникнем в неговите традиционни практики.

Българската фолклорна обредност е съпроводена от песни и/или танци, а 
в някои случаи и от припевки и наричания (припевки-наричания). Този музи-
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кален фон, заедно със сюжетно-ролевото представяне на обичая, придават 
завършен вид на традиционните ни практики. 

Разсъждавайки в този контекст, аналитичният поглед в настоящото изло-
жение ще бъде насочен конкретно към българските ритуални припевки-нари-
чания, както и към тяхната символика. Изпълнението им не откриваме при 
всички обичаи. Но за някои от тях тези фолклорните изпълнения са характер-
ни, открояващи за обредността и с емблематична символика. 

Васильовден, Еньовден, Лазаровден, Гергьовден са празниците, на които 
се прави т. нар. напяване на пръстените/ладуване/дайлада/тайлада/Еня – това 
са наименованията на традицията в отделни райони на нашата страна. Вечерта 
срещу празника неомъжени момичета донасят бял бакърен котел с вода от 
извор или кладенец в пълно мълчание. Тази вода носи различни наименова-
ния според дните, в които става ладуването: василевска, цветна, мълчана, 
ненàчвата [Маринов, 2003, с. 356]. В този котел се поставят пръстени със за-
вързан червен конец или китки с пръстен, а в някои райони – и гривна или 
друг накит. Така приготвен, съдът с нишаните се оставя през нощта под трен-
дафил, под звездите, навън да пренощува.

Сутринта в ранни зори, преди изгрев слънце, се осъществява Ладуването. 
Една от момите или малко момиче, с живи родители и със завързани очи, об-
лечено като булка, изважда пръстените с китките, а всички останали моми 
пеят кратки припевки-наричания. Тяхната символика откроява предричане за 
близка или по-далечна сватба, за социалното положение, качествата и препи-
танието на бъдещия жених. По този начин се гадае коя мома за кого ще се 
омъжи. 

Фолклорните припевки са изключително вълнуващи, разнообразни и ше-
говити. Обичаите, свързани с тях, носят много емоции и хубаво настроение на 
всички, които пускат своя накит в ритуалното котле и с трепет очакват да чуят 
това, което съдбата ще им отреди според наричанията. Ето защо тези нарича-
ния се очакват с особено нетърпение и трепет от момите в селото. 

1. Специфика на припевките-наричания (припевки-предсказания).
Определяме припевките-наричания като самостоятелен фолклорен жанр, 

чиято същност са кратки иносказателни песенни мотиви – от едностишни до 
четиристишни. Това са песенни наричания-пожелания за работа, положение в 
обществото, характер, имотност, професия, задомяване, материални придо-
бивки. От всички тези видове припевки-наричания най-често срещаните са 
гаданията за женитба, разкриващи за кого ще се омъжат момите – главните 
участници в обичая. В този контекст ритуалът може да бъде определен като 
колективно гадаене за женитба. Припевките и силата на тяхното въздействие 
се крие в магията на словото. Именно по този начин те се явяват в отговор на 
желанието за сбъдване на съкровени мечти и надеждата за щастлив семеен 
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живот. Вярвало се е, че каквото припеят момите на пръстена, това ще се 
случи. 

Зряла дуля, та презряла. (Момата ще се омъжи стара.)
Сам си здравчец на камъче. (Момата ще се омъжи за сирак.) [ЛАА]
2. Типология на припевките:
Припевките бележат значително разнообразие. Някои видове от тях са по-

забравени, разпространени в по-далечни времена. От проведеното фолклор-
но проучване става ясно, че те са получили ограничено изпълнение. 

Сред пазара купà сено,
Кой как мине, откъсне си. (Момата ще излезе нечестна.)

Коя е мома дълга риза,
Нейна къща е пометена. (Момата ще е мързелива.)
 Русенско, [Маринов, 2003, с. 374]
По-голяма част от припевките-наричания са с по-широко разпростране-

ние. Анализирайки този фолклорен жанр, бе установено следното преоблада-
ващо многообразие.
•	 Наричания, открояващи семейното положение:

Босо зайче на прътинка! (Сирак) 
Сам си Здравко на камъче. (Един у майка и баща) 
 [Маринов, 2003, с. 359]
Гривни звекат под възглаве! (Чорбаджия) 
Малка нива, много кръстци. (Много братя)
Нова крина, вехто дъно. (Вдовец)
Свито куче на камъче. (Просяк)

•	 Припевки-наричания, предсказващи имотното състояние на бъдещия 
жених:
Сребърно рало, златна копраля (Богат)
Котки впряга, леща сее. (Сиромах)
Дълга трапеза, редки комати (Беден момък)
На миндер седи, жълтици чете. (Богаташ)
 [ЛАА]
Колко листе в гората,
толко пари в кесия. (Момъкът ще бъде богат.)
Кирлива пазва,
желти алтъни. (Момъкът ще бъде богат.)
Три ореха
на попара. (Сиромах)
 [Маринов, 2003, с. 360]
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•	 Припевки, разкриващи занаята на даден ерген:
Како Стояно, Бояно,
мене ме майстор проводи 
да дадеш игла френгия, 
сукното да ти съшие, 
сукното и кафтането. (Шивач)
Градила Дойна, градила Пиргуна, 
деня го гради, нощя се сипе, 
камен по камен, дърво по дърво. (Зидар)
Кука пука по къщи ходи. (Зидар)
Искри хвъркат в камина. (Ковач)
Прекършен аршин на одър седи. (Абаджия)
Жълто було трески бере. (Дърводелец)
Пукалка пукна, през комин хвръкна. (Ковач)
Вити гривни на възглаве. (Златар)
У, бре, де, бре, въз дъбрава (Пастир)
През поле бяга, върви с тояга (Овчар)
Мокри гащи на стена висят. (Рибар)
 ЛАА]
Из село излиза,
копраля дрънка. (Орач)
Пъстра птичка
под търничка,
дъжд я вали,
тя не бяга. (Овчар и козар)
Кой е честит,
честит берекетлия,
на трън да седи,
пчели да роù. (Пчелар)
Китка плава 
из яз въз яз. (Воденичар)
Попарен петел
из село бяга. (Пъдар)
Драна крава 
по поле реве. (Гайдар)
На дукян седи,
жълтици тегли. (Търговец)
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Златни ножички
под възгавнички. (Терзия)
На дукян седи,
коприна тегли. (Бояджия)
Влязва, излязва,
вино точи. (Кръчмар)
Мокри гащи
на стряха висят. (Рибар)
 [Маринов, 2003, с. 361-367]

•	 Наричания, разкриващи качествата на момъка:
Тиха вода под камъче. (Кротък, хрисим момък)
Печени киселици на стрънище. (Зъл, сърдит момък)
Сиво небо, ясни звезди. (Хубавец)
Из дюкян излиза, на стръга го носят. (Пияница)
 [Маринов, 2003:369-370]

•	 Наричания, показващи положението в обществото:
Златна тояга из село ходи. (Кмет)
На стол седи, перо държи. (Учител)
Бяла тояга в черква влиза. (Поп)

•	 Наричания според времето и мястото, където ще се омъжи момата:
Зряла дуля, недозряла,
Дошло време да се откине. 
Или:
Шита кърпа, недошита, 
Дошло време да се ушие. (Млада ще се ожени.)
Червено було през поле хвърка. (Надалече ще се ожени.)
Жълта ружа през плет гледа. (Ще се ожени за комшията.)
 [Маринов, 2003, с. 371-373]

•	 Припевки, предсказващи венчавка или женитба:
Клипалу клепи, Еньу ле,
рану ф нидельа, срешту пуниделник:
Да се събират малките моми,
малките моми, Еньу, и гулемити,
да слушат, Еньу, да гледат.
Клипалу клепи, Еньу ле!
 [СбНУ, 1890, с. 273]
Съществува разлика при ладуването на различните празници. Отликата се 

състои в припявката, с която момите подканят момичето, което ще изважда 
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пръстените. При ладуването на Васильовден, Лазаровден и Гергьовден запяв-
ката е:

Ой, Ладо, Ладо, момиче младо!
Или
Ладо то, Ладо!
А при обичая Еньовден запявката-подкана за вадене на пръстените гласи:
Ой, Еньо, Еньо, Еньова булка! [Маринов, 2003, с. 357].
3. Типология на припевките-наричания според брой стихове.
Съгласно този показател – брой стихове в поетичния текст, припевките мо-

гат да бъдат класифицирани по следния начин:
•	 Наричания, съставени от едностишие:

Две се глави през плет гледат. (Съсед)
 [Арнаудов, 1996, с. 123]

•	 Припевки-наричания, съставени от двустишие:
Гривни звекат под възглаве,
Бръкни, булке, извади пръстен! (Златар)
 [Арнаудов, 1996, с. 122]

•	 Припевки-наричания, съставени от три-, четиристишие (или повече стихове):
Пъстра птичка под трънака, 
дъжд я вали, тя не бяга. 
По поле ходи, стадо си мами. (Овчар)
 [ЛАА]
Както беше отбелязано, в повечето случаи при ладуването пръстените се 

вадят от момиче, облечено като булка. Но фолклорните изследвания показват, 
че в някои села пръстените се вадят от момък, когото определят като нарич-
ник (от наричане) [Маринов, 2003, с. 126]. Тези случаи се срещат по-рядко в 
нашата фолклорна практика.

Изпълнения на припевки от ергени срещаме и при следния обичай в ня-
кои райони. За Сирни заговезни (Прошка, Поклади, Сирница), освен искането 
на прошка, е характерно и паленето на огньове, символ на плодородието, лю-
бовта и пречистването, на новото слънце, пролетта и възраждането. За праз-
ника в Родопите, Тракия и Добруджа ергените предварително приготвят стре-
ли от леска (чавги, пярници, бутурници), които те хвърлят към дома на люби-
мата мома. Голяма чест и гордост е за момата, в чийто двор са хвърлени много 
стрели. А момата, на която тази вечер не е изпратена нито една стрела, освен 
че тежко и горко преживява случилото се, остава и със силното притеснение-
то на нежелана и нехаресвана мома. 

При изстрелването на чавги момите се крият, но същевременно и с нетър-
пение очакват шеговитите припевки и наричания, изпълнявани от самите 
ергени:
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Ура-ла, дядо попе,
на ти стрелата, 
дай ми момата,
ако не ми дадеш момата,
ще ти запаля купата....
 [Кирилова, 2014]
Това са така наречените „огнени“ признания. Момата, по чийто дом са из-

стреляни най-много стрели и която е получила най-много от тези „огнени“ 
признания, е най-лична, най-хубава и желана. 

Изключително интересен момент при наричанията в Родопите засяга тях-
ното изричане на Васильовден. Този ден е и Сурваки и сурвакари с украсени 
сурвакници сурвакат стопаните на домовете с пожелания за здраве и берекет. 
В този район, освен сурвакници, по-големите носят в джобовете си речни ка-
мъчета. След като сурвакат всички в къщата, те отиват до огнището и хвърлят 
едно по едно камъчетат като наричат:

Какну е текла рекана прис каменес, 
ноай да ти текот парите в кисьоата; 
И каксу ми тежи каменес в ракисе, 
соай да ти тежот парите в кисьоата...
 [СбНУ, 1890, с. 270]
Според родопския диалект наричането гласи:
Както е текла там онази река през този камък, 
тъй да ти текат парите в кесията; 
и както тежи тук този камък в ръцете ми, 
тъй да ти тежат парите в кесията...
Разнообразни и по-богати са песните-наричания и в Софийско. В изпълня-

ваните обредни песни главен герой е мома Васила/Василия. По пътя към чеш-
ма или кладенец за прясна вода, освен че се внимава никой да не докосва во-
дата, момите пеели: 

Излязла е Василия, Василия, мала мома. 
Изнела е бяло менче, медни пръстени да топи… 
Това е припевка, запазена в репертоара на много женски певчески групи в 

селата около София. 
От описание, което етнографът Димитър Маринов представя, се посочва, 

че първата припевка, с която започва ваденето на пръстените тук, е следната: 
Здрава, здрава годинчице, 
До година живо, здраво!
Вади се пръстен, след което следва наричането:
Их-х-у-у! На Ивановден. 
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Според предричането момата ще се омъжи скоро [Маринов, 2003, с. 126].
Представеното изложение откроява значителното многообразие и богата 

символика на анализирания фолклорен жанр. Доказателствените примери 
убедително потвърждават емблематичността на този вид обредни изпълне-
ния. Представената символика, открояваща вяра, надежда за добро предимно 
семейно бъдеще, обяснява защо те са предпочитани и очаквани с вълнение от 
младите момичета. 

Интересът, който породи жанрът, както и съдържателната му символика за 
живота на българина в аграрните времена, основателно определи насоче-
ността на представяния текст. Тяхната своеобразност и емблематичност от-
кроява вярата на българина за по-добър живот. Това са характерни фолклор-
ни изпълнения и практики в традиционната култура на нашия народ, святи 
народни ритуали, опазването на които съхранява българския дух. 
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СЪВРЕмЕННИ ТЕНдЕНцИИ В ТРАдИцИОННИТЕ ФОРмИ НА 
ОБУЧЕНИЕ В БЪЛгАРСкАТА НАРОдНА ХОРЕОгРАФИЯ

Драгомир Валентинов Йорданов 
докторант при АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Причината за написването на доклада е липсата на съвременни 
танцови похвати в загрявката на фолклорните танцьори. Въвеждането им е 
от особено значение, за да се подобри и осъвремени цялостното излъчване на 
изпълнителите, както и танцовите им качества. В статията се разглеж-
дат методите на стандартния български фолклорен екзерсис, както и съ-
временен екзерсис с фолклорни елементи, приложен върху фолклорни танцьо-
ри. Направени са заключения по темата.

Ключови думи: екзерсис, български фолклорен танц, съвременен танц.
Abstract: The reason for writing the article is the lack of contemporary dance in the 

warming-up of folk dancers. Introducing them is especially important, to improve the 
overall shape of performance, as well as their dance qualities. This article discusses the 
methods of standard Bulgarian folklore Exercise, as well as contemporary exercise with 
folklore elements, applied to folk dancers. Conclusions have been made on the topic.

Keywords: exercise, Bulgarian folklore dance, contemporary dance.
Фолклорът на всяка нация има устойчиви форми, стил и естетика. Но съ-

временните тенденции в различните видове изкуства и танцовите жанрове 
намират отражение в изучаването и смесването им с националните специфи-
ки, което се изразява най-вече чрез творческата колаборация между тях. А 
именно, осъвременяване на основната обучителна форма – екзерсиса и след-
ствие на това осъвременяване и на сценичните представления. Този факт про-
вокира избора на темата за доклада, както и липсата на метод, осъществяващ 
взаимодействието между съвременните танцови стилове и българския обра-
ботен народен танц. От няколко години работя върху създаването на нов ме-
тод при обучението на танцьори за българска хореография, в който да съче-
тая елементи от народния танц със съвременни танцови техники. Считам, че 
подготовката трябва да започне от екзерсината форма. Имах възможност да 
приложа в практиката тези мои търсения. Конкретен повод стана поканата на 
д-р Стефан Йорданов, ръководител на „Академичния танцов състав“ при 
АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“, да проведа семинар с танцьорите. Реализирах 
намерението си и проведох екзерсис, изграден на базата на съвременни тан-
цови похвати, съчетани с фолклорни танцови елементи. Ще използвам срав-
нителния анализ между традиционната екзерсисна форма и новия метод на 
съчетаване със съвременни стилове.

С екзерсиса започва обучението в професионализъм и подготовка на тяло-
то за сила, гъвкавост, издръжливост и усвояване на техника на българския 
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фолклор посредством система от упражнения.47 Екзерсис от френски в буква-
лен превод означава упражнение. Екзерсиът представлява стройна система 
от редица упражнения и кратки танцови комбинации, целящи да подготвят 
изпълнителя за танцуване. Чрез екзерсиса изпълнителите освен, че загряват 
ставите и мускулите си, те развиват и физическите си качествата. 
„Екзерсисът спомага за разностранното развитие на мускулатурата на кра-
ката, развива тазобедрените стави, което дава възможност за висок „шаг“ и 
дълбоко „plié“, изработва правилната постановка на корпуса и главата.“48 

[Петров, Петър, 2003, с.6]. Тази подготовка неизбежно дава отражение в сце-
ничното танцово изпълнение.

В професионалните фолклорни танцови състави в България, както и в учи-
лищата, където се изучава български народен танц, загрявката е изградена на 
базата на характерния екзерсис, който стъпва на основата на класическия ек-
зерсис. Тази практика е изключително подходяща, тъй като при характерния 
екзерсис се вземат движения от народния танц на различни народи, а в 
България от различните етнографски области и се прилагат в класическите за-
кони на изпълнение. По този начин изпълнителите още от загрявката подгот-
вят тялото и маниера на изпълнение, който се изисква за танците от различни-
те етнографски области на България. 

Методът на загряване при този вид екзерсис започва от долу нагоре с уп-
ражнения които загряват глезените - „Battement tendu“, наричано в българския 
екзерсис „лост на пръсти“. Упражнението раздвижва глезена, развива сила 
на стъпалата както и обърнатост на краката. При това упражнение работещи-
ят крак, изпънат в коляното се изнася в посоките напред, встрани и назад. 
Когато кракът се изнася в която и да е от тези посоки, стъпалото се опъва в 
падьом, при прибирането му, стъпалото се освобождава (отпуска). 
Упражнениeто се изпълнява от първа, трета и пета класически позиции на 
краката. В практиката по български екзерсис позициите са по-затворени от 
тези в класическия танц, макар че се наблюдава тенденция към по-голяма 
обърнатост, а именно отваряне на позициите.

Следващото упражнение е „Battement tendu с demi plié“ или „лост на пръсти 
с приклякане“. Тук вече освен глезените започва да се загрява и колянната става. 
Правилата за изпълнение на „battement tendu“ остават както в класическия ек-
зерсис, като се прибавят правилата за demi plié. Упражнението се изпълнява с 
изправен корпус в първа обърната позиция, също и първа успоредна позиция 
или наричана още шеста позиция в българските народни танци, втора, трета, 
четвърта, пета позиции на краката. При изпълнението на клякане или прикляка-
не е важно колената да сочат пръстите, а глутеусът49 трябва да бъде над петите. 

47  Екзерсисът в българската народна хореография е построен по примера и структурата на класическия екзерсис, но 
със специфичните движения на българския народен танц и стилистика от различните региони на България.

48  Петров, Петър. Характерен екзерсис. УИ „Неофит Рилски“, Благоевград 2003, с.6
49  Седалищен мускул
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Когато се прикляка, петите не се отделят от земята, а в изпълнението на клякане, 
те се повдигат последни и първи се поставят на земята. Изключение прави вто-
ра позиция, при която петите не се отделят. Често „лост на пръсти с прикляка-
не“ се съчетава с преминаване в отделните позиции на краката. 

Следва „Plié“ или „Клякане“ – упражнение насочено изцяло към загрявката 
на колената, големите бедрени мускули и най-важното – разтягане на ахилесо-
вото сухожилие. Изброените по-горе правила е необходимо да се спазват, 
като често упражнението се комбинира с прегъване на корпуса – тялото, кое-
то служи за загряване на кръста, мускулите на гърба и гръбнака.              

„Battement tendu jeté“ или „лост на пръсти с изхвърляне на крака на 45 гра-
дуса - нисък лост“ е следващото упражнение. То развива бързина на краката, 
сила на стъпалата, острота на движенията, обърнатост и опънатост. При из-
пълнението се спазват правилата на „battement tendu“ като е важно рязкото, 
отсечено изхвърляне на работещия крак на 45 градуса.

„Rond de jambe par terre“ – „en deors“ и „en dedans“ което означава „Кръгове 
по земя“ – навън или навътре. Упражнение, което служи за загряване на тазо-
бедрената става. Важно при това упражнение е когато кракът се изнася на-
пред или назад да не се прекръстосва с опорният крак. При изпълнението, 
работещият крак е опънат в коляното, а опорният крак може да бъде също 
опънат или сгънат. 

„Rond de jambe en l’air“ – „Кръгове на крака във въздуха“. Тук се развива 
устойчивост на тялото да балансира върху един крак както и сила и обърна-
тост на тазобедрената става на работещия крак.

„Grand battement“ – „Висок лост“. Упражнението развива „голям шаг“ – 
еластичност и контрол на изпълнителя върху работещият крак при изхвърля-
нето му над 90 градуса. При изпълнението се спазват правилата за „Battement 
tendu“, като кракът се изхвърля на височина над 90 градуса, в зависимост от 
възможностите на изпълнителя. Добре е преди упражнението да се дадат уп-
ражнения за разтягане.

Музиката, върху която са изградени упражненията, е българска народна 
музика под акомпанимента на акордеон. Използва се многообразната ритми-
ка на българския народен танц, като отделните упражнения се изпълняват в 
различен музикален размер.    

Упражненията от станката50 се повтарят и на среда с малки изменения, като 
се допълват и с малки танцови комбинации. Това, което бих искал да развия и 
да допълня при упражненията на среда, е използването на движения от съ-
временните танцови техники – въздушни и партерни, в задължително съчета-
ние с фолклорните ритми и лексика. Целта на този нов метод е да се развие 
усещане за контакт със земята, което се придобива от партерните техники, а 
също и освобождение на корпуса от напрежение и статичност. 

50  Станка – дървена или метална конструкция, служеща за установяване на баланса на танцьора.
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„Търсенето на нови изразни средства и различни сценични похвати и тех-
нологии...са от особена важност за бъдещето на изкуството.“51 [Никифорова, 
Д., 2011, с.127] 

Базирайки се на казаното от Диляна Никифорова, смея да твърдя, че за да 
са адекватни търсенията на нови изразни средства в лексикално отношение, 
трябва да се развият качествата на българските фолклорни танцьори чрез съ-
четаване със съвременните танцови стилове. Освен това е необходимо фол-
клористите ежедневно да се сблъскват с изучаването на различни танцови 
техники: класическата балетна техника, характерен танц, джаз танц, „модерен 
танц“ (Греам техника, Баланчин, Алвин Ейли, Лестър Хортън, Мърс Кънингам, 
Лабан, Мери Вигман), хип-хоп (брейкинг, попинг, локинг, уакинг, хаус, кръмп), а 
и не само танцови, но също така и акробатични техники, конденционни спорт-
ни тренировки с цел развиване на издръжливост и стегнатост на телата. Някои 
от тези стилове може да се обвързват в ежедневния екзерсис. Необходимо е 
при изучаването на отделните техники не просто да се преминава през движе-
нията, а те да се разучават в дълбочина. Вниквайки в същността на движение-
то, то няма да изглежда плоско, лишено от дълбочина, а ще носи необходима-
та тежест, искреност, послание. 

Тази богата палитра от техники развива способността в танцьора да изпълня-
ва многообразни и различни координационни движения. По този начин, освен 
че всеки танцьор се обогатява танцувално и разширява диапазона на своите тан-
цови умения, подсъзнателно започва да мисли в творческо отношение как да 
представи по един по-различен начин добре познатия му фолклорен танц.

Тъй като описанието на целия екзерсис, направен в „Академичния танцов 
състав“ към АМТИИ, би отнело много време, ще опиша някои от упражнения-
та, за да се добие представа за посоката на разсъждение, която имам. 

Методът на загряване протича от горе на долу – обратно на практиката 
разгледана по-горе. Чрез екзерсиса танцьорите загряват телата си и ги под-
готвят за танцуване, това е начинът, по който те събуждат тялото си. При ес-
тественото събуждане на човек, първо се събужда мозъкът, който се намира, 
както всички знаем в главата. Така, както съвременният танц търси естестве-
ния начин на изпълнение, така и аз търся този естествен начин на събуждане 
на тялото, започвайки загрявката от главата. По този начин, освен че загрява-
ме мускулите на врата, се събужда и подготвя за по-нататъшна работа и мозъ-
кът. В изпълнението на някои от упражненията в екзерсиса, фокусът е насочен 
към комплексното загряване на отделни части от тялото. Пример за това е заг-
рявката на раменната става с кръгове на раменете. Изходното положение на 
ръцете е свободно пуснати до тялото. Изходно положение на краката втора 
успоредна позиция. В първата част –всяко рамо се загрява поотделно, едно-

51  Никифорова, Диляна. Танцов театър и танцови техники - история, съвременност и бъдеще. Изд. Никифоров Студио 
2011, с. 127.
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временно с това се повдига и петата на крака, който е от страната на работе-
щото рамо, като се свива в коляното. Във втората част, когато вече се завъртат 
заедно двете рамене, се издигат едновременно и двата крака на полупалец. В 
третата част раменете се завъртат от ставите, като участие вземат целите ръце, 
а в краката се добавя и „demi plié“ – клякане. В четвъртата част ръцете заемат 
положения, характерни за танцовия стил „tutting“, който е част от „popping“ 
стила, който пък е част от „hip-hop“ културата. На края на упражнението ръце-
те се поставят на кръста – първа позиция в българския народен танц, рамена-
та се повдигат последователно – първо едното, после другото рамо, а краката 
реагират с отделяне на петата от земята, както в началото на упражнението. 
Тук се добавя и движение на гръдния кош – в дясно или ляво към работещото 
рамо. Целта на прилагания метод е докато се загрява раменната става, долна-
та част от тялото да не остава статична, а да се движи, помагайки за едновре-
менното загряване на рамена, глезени, колена и торс. Музиката, върху която 
е изграден екзерсисът, представлява съчетание на български фолклорен во-
кал със хип-хоп ритъм и дъбстеп.

След изпълнението на всички упражнения от екзерсиса, целящи освен да 
загреят тялото на танцьора и да освободят корпуса от скованост, се изпълнява 
кардио52 комбинация. Целта на комбинацията: 

- Подобрява кръвообращението, което води до по- добра работа на 
мускулите;

- Увеличава издръжливостта на изпълнителите при танцуване;
- Намалява процента на подкожни мазнини; 
- Насочва вниманието на изпълнителите към свързване на фолклорните 

движения със съвременни, популярни танцови стилове.              
Комбинацията е изградена върху основата на българския фолклорен танц 

в комбинация с hip- hop и house dance (клубен танц от хип- хоп културата оха-
рактеризиращ се с движения в краката). Музиката, върху която е изградена 
кардио комбинацията, е осъвременен български фолклорен инструментал на 
основата на автентичното фолклорно хоро „Трите пъти“ в музикален размер 
2/4, характерно за Тракийска етнографска област – източна Тракия. 

 Поставеният от мен екзерсис по новия метод се е практикувал шест месе-
ца в студентския ансамбъл. Изводите, които направих на база на коментарите 
на д-р Стефан Йорданов и на един от водещите танцьори Тончо Тончев са:

- Може да се увеличат упражненията, загряващи колянната става;
- Могат да се включат диагонали;
- Изпълнителите се чувстват изключително загрети, особено в областта на 

кръста. Това е от особенно значение за изпълнителите на българските на-
родни танци, а и не само. Защото при набиване с краката в земята, кръстът 
обира цялата последвала вибрация.

52  Сърдечна – комбинация за издръжливост на сърцето.
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Въпреки че българският фолклорен танц възниква и се развива в различен 
исторически период в сравнение със съвременните танцови стилове, „наблю-
даваме с течение на времето все по-проспериращо развитие на обработка-
та на българските народни танци в тяхното сценично претворяване и на-
влизането им в други стилове танци и видове изкуства“.53 [Йорданов, Стефан, 
2016, с. от 143 до 148] Именно чрез синтеза, българският народен танц може 
да почерпи ползи както за лексикалното развитие на танца така и за простран-
ствени решения заимствани от съвременните танцови стилове. Важно е да се 
отбележи, че коренът на джаз танца тръгва от африканския фолклорен танц. 
Това ме кара да мисля, че българският фолклорен танц, обичай, обредност, 
музика, шевица, могат да бъдат една плодородна почва за развитие на бъде-
щите хореографи, които чрез един съвременен изказ да представят своите 
творби, без обаче да се обезличават фолклорните стилови характеристики.
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АНАЛИз НА ПОХВАТИТЕ И ТРУдНОСТИТЕ 
ПРИ ПРЕСЪздАВАНЕТО  НА мИТОЛОгИЧНИЯ ОБРАз НА змЕЯ 

В СЪВРЕмЕННИТЕ ФОЛкЛОРНИ 

СЮжЕТНО-ТАНцОВИ ПОСТАНОВкИ

Ивайло Петров Маджаров, катедра Хореография  
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив
Резюме: В съвременното танцово изкуство една от най-интересните и съще-

временно най-трудни задачи е претворяването на митичните образи във фолклор-
ни сюжетни танцови произведения. Безспорно тези трудности, които са държали 
настрана много хореографи и постановчици в минали години, сега се превръщат в 
цел на много от младите им последователи. Създаването на амбивалентия образ 
на змея в танцово произведение е предизвикателство, пред което стоят редица 
препятствия, но от гледна точка на времето и желанията на широката аудито-
рия те представляват благодатно поле за работа на всеки млад, търсещ решения 
творец. Изграждането и реализирането на образа на змея е последователност от 
стъпки, обединяващи избор на изпълнител, поставяне на специфичен и подходящ 
хореографки текст, използване на помощни детайли в актьорското изпълнение, 
сценография, сценичен грим и всички други средства, допринасящи за пресъздаване-
то на образа.

Аbstract: In contemporary dance art one of the most interesting and at the same time 
the most difficult tasks is the transformation of mythical images in folk story dance works. 
Undoubtedly, these difficulties kept away many choreographers and stage directors in the 
past, now they are becoming the target of many of their young followers. Creating the 
ambivalent image of a dragon in a dance product is a challenge that many obstacles face, but 
in terms of time and desire for a wide audience, they represent a fertile field for the work of any 
young aspiring artist. Creating and realizing the image of a dragon is a series of steps that 
combine the selection of a performer and the placement of specific, appropriate choreographic 
text, the use of supporting details in the acting, set design, stage makeup and all other means 
contributing to the recreation of the image.

Ключови думи: българска народна хореография, съвременни сюжетни танци, 
образ на змея, митични образи

Keywords: Bulgarian folk choreography, contemporary story dances, the image of the 
dragon, mythical images

Още първите събирачи на фолклорен материал, докосващи се до едни от 
последните истински и чисти, неподправени искри на самобитния ни фолк-
лор, са заинтригувани от скритата мистика в него. През ХІХ-ти век образът на 
змея привлича първите осмеляващи се да вдигнат булото на тайнството, като 
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пример за това е публикацията на Каранов Е. „Народни вярвания за змея 
(аджер) и змията в българската народна поезия“ 1894 г.. Друг изследовател на 
народната вяра за змея е Димитър Маринов, който през 1914 г. публикува 
сборни материали за него. Изследванията върху темата продължават и през 
20-те и 40-те години на ХХ век, в трудовете за традиционната вяра и празнич-
ност на Попов, 1983 г.. Змеят като обект на митологията при Георгиева, 1983 г. 
и Стойнев, 1994 г., като обект на изследователски интерес от гледище на демо-
нологията в работата на Троева-Григорова, 2003 г., от страна на народопсихо-
логията и научната работа на Найден Шейтанов 2006 г., и много други.

Учените, работещи върху систематизиране на събраната информация от 
теренни изследвания, групират песенното фолклорно наследство в групи и 
една от тях е Митични песни. Безспорно това са едни от най-интересните и 
неизчерпаеми извори на разнообразни сюжети със специфични отношения 
между човека и митичните създания. Забулени в тайнственост и неяснота, 
преразказвани от човек на човек, от уста на уста, от поколение на поколение, 
днес до нас достигат какви ли не интерпретации и истории, смътни и неясни, 
различни и същевременно приличащи си, което ги прави още по – тайнствени 
и завладяващи. 

В зората на българската народна хореографията се започва със създаване-
то на дивертисментни и сюитни танцови форми, поради сравнително леките 
изисквания към изпълнителите, тъй като голяма част от първите танцьори в 
създаващите се ансамбли са самодейци. Трудното изграждане на сценичния 
образ държи далеч хореографите от сюжетните постановки. Дори и с появява-
нето на професионалните танцови ансамбли в средата на ХХ-ти век, все още 
не се говори за създаването на фолклорни сюжетни и тематични постановки 
на основата на митични образи. Едни от първите постановчици и хореографи 
на камерно сюжетни и тематични танци са: Маргарита Дикова и проф. Кирил 
Дженев, които остават в историята и като първите, повдигнали завесата за по-
добни сюжетни и тематични произведения. Пример за такава постановка е 
тематично-драматичният танц „Овчар и юда девойка“ по хореография на проф. 
Кирил Дженев, музика Стефан Мутафчиев, създаден през 1975 г., на основата 
на българския митичен фолклор. До този период сюжетни постановки в бъл-
гарската народна хореография, използващи елементи и образи от митичния 
фолклор, няма. На 11 юни 1937 г. в постановката „Змей и Яна“ на хореографа 
Атанас Петров и композитора Христо Манолов класическият танц е съчетан с 
българския народен танц и в него също са използвани мотиви от българската 
митология. 

След безброй постановки, в които се представят чисто човешките семей-
но-битови, любовни отношения, разгледани през различни ъгли на състояни-
ята, пречупени през призмите и вътрешния свят на редица постановчици, хо-
реографи, неизменно пътищата на народното творчество отвеждат търсещия 
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творец към по-дълбоките дебри на фолклора ни. Много по-древни и тайнстве-
ни са срещите с „нечовешкото“, описани в поетичните песенни творби, които 
разказват така омайно за образите на самодиви, юди, змейове, змеици, лами, 
хали, русалки, орисници, вампири, таласъми и купища други чудати същества. 
Вероятно плод на примитивния мироглед и езическите вярвания на българи-
на, но безспорно една друга страна на фолклора ни изпъстрена, с много неве-
роятни моменти, неочаквани обрати и тайнство. 

Лично мое твърдение е, че във време когато технологиите дори не са били 
мечта, а комуникацията между хората от отделните краища на България е била 
съвсем слабо развита, не е имало възможност, да кажем, една измислица да 
прекоси цялата страна и да остави толкова сериозна следа след себе си. 
Оказва се, че в различни краища на България се пеят песни за змейове, само-
диви, вампири и други. След редица изследвания на новото време материали-
те доказват, че хората са ги описвали по подобен начин, но са ги наричали с 
различни имена. Змейският поглед също ни преследва от какви ли не песенни 
образци от различни фолклорни области, от различи и далечни населени мес-
та. И все истории за красиви моми, които ги залюбва змея, или ги отвлича от 
мегданското хоро. „Съвпадения“, за които има безброй проучвания и изслед-
вания и според мен, не могат да бъдат подминати лекомислено от всички, тво-
рящи в сферата на българското сценично танцово изкуство. В настоящата ста-
тия специално ще се разгледа претворяването на образа на змея. 

От гледна точка на народната хореографията в съвременните сюжетни 
танци, често хореографите избират за драматургична конструкция сюжет на 
песен или легенда, в която главни действащи лица са именно тези митични 
същества. Запленяващи и атрактивни, тези истории трябва да поведат зрителя 
към един друг, вълшебен свят, който макар толкова древен и далечен, може да 
накара всеки да затаи дъх, погълнат от сюжета. Нелека е задачата на хореогра-
фа и постановчика, които могат да бъдат както едно лице, така и две отделни 
личности. Едно от основните правила в работата по сюжетни танцови произ-
ведения е цялостното развитие на образите, за да може гледайки, зрителят да 
разбере абсолютно точно същността и посланието на произведението. Какъв 
е характерът на произведението? Какви са взаимоотношенията между персо-
нажите и идеалите, които защитават в определена конфликтна ситуация. 

Във фолклорните камерни сюжети главните образи трябва да бъдат поне 
два, а в по-големи сюжетни постановки могат да се преплитат различни сю-
жетни линии и това води до повече главни действащи лица.

Изграждане и реализиране на образа на змея
1. Избор на изпълнител
Първоначално, всичко започва с избирането на конкретен изпълнител, на 

когото ще се възложи задачата да интерпретира и пресъздаде чрез танц обра-
за на змея. Според решението на хореографа, този персонаж може да бъде 
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представен от един изпълнител или от група изпълнители, обединени в обра-
за. Има различни възможности за реализиране на подобен персонаж, но без-
спорно трудна задача си остава едноличното изпълнение – един самостояте-
лен изпълнител или изпълнител като част от групата, където отново един от 
всички е основния образ, а останалите подпомагат изграждането му.

Изключително важен е този избор, защото както Н. Петрова казва в своя 
труд: „Задачата на танцьора като творец е да извае движенията по такъв 
начин, че те в поредицата на изпълненията си да придобият цялостна фор-
ма, която да има силата да предаде и на публиката желаната емоция и пре-
живяване. Движението е изведено от реалната си същност и предназначение 
и се трансформира така, че чрез силата на свързаността се създава магичен 
свят, който извиква различни чувства, значения и преживявания. Творческият 
образ придобива визуална форма, която може да се анализира като естети-
чески обект от различни гледни точки на човешкия опит.“ [Петрова, 2015, с. 
75,79]

2. Запознаване на изпълнителя с образа, който трябва да пресъздаде, 
неговата спецификата и характеристика
В последствие започва работата по представянето на основните характе-

ристики на образа и неговите състояния, през които преминава по време на 
постановката. Тук особено внимателен трябва да бъде подходът към изработ-
ване на състоянията на изпълнителя Змей, защото той може да бъде амбива-
лентен образ. Например, във вярванията на хората от село Пирин, 
Благоевградско, често пъти той е бил защитник на селото от други заплахи, но 
в замяна на ежегоден дар – най-красивата мома в селото. Наричан из други 
краища на България „змей защитник“, наред с кражбите и отвличанията на 
моми против волята им, той успява да се сдобие с характеристиката на образ 
с двойствен характер. В своята монография Милена Беновска-Събкова го на-
рича: „Змеят – Митически закрилник. Змеят е най-силният противник на ха-
лата и на ламята. Изследователите подчертават спецификата на южнос-
лавянския змей, в чийто образ се открояват чертите на добър демон на ат-
мосферните явления, защитник на своя род и своето племе“ [Беновска, 1995, 
с. 96]

 „В Странджа пък го наричат и стопанин (сайбия) или юнак, защото се вярва, 
че по време на война участва в сраженията.“ [Баева, 2017]

Когато в конкретно произведение, змеят трябва да прояви двойствения си 
характер, това създава допълнителни трудности в интерпретацията на обра-
за. Така в определен момент от танца той трябва да се прояви като образ с 
прехвърлени му човешки качества, например „влюбването“ в най-красивата 
мома, а в друг момент той трябва да е толкова хладен и решен да я открадне и 
„залюби“, че да прозрем нечовешкият му отрицателен характер. В песента 



„Мене ме мамо змей люби“, лиричната героиня разказва как змеят я е залюбил 
и всяка вечер идва с нощта, и с първите лъчи си отива, което е още една под-
робност хвърляща допълнително загадъчност върху образа. Насилствената 
любов и невъзможността на момата да се противопостави я обричат. „…суо ми 
грозде донаса…“ , това е отново типично човешко качество, да подариш нещо 
на любимия човек и то, освен че показва за пореден път паралел към човеш-
кото, разкрива и една друга типично човешка черта, сякаш змеят я чувства 
като своя любима, а в същото време „…крилата му леле, сенкя ледница…“ - 
змейовите криле символ на сянка и хладината, с която прегръща примирилата 
се мома. Именно тези дуални моменти носят цвета и същината на драматурги-
ята във фолклорното сюжетно произведение и хореографът трябва да намери 
подход, за да ги изведе наяве и да ги направи видими за тръпнещия в очаква-
не зрител. 

3. Лицеизраз, жестове и хореографски текст
Едно от основните неща, които публиката наблюдава по време на опреде-

лена постановка, е лицето на изпълнителя. То носи цялата емоция на танца. 
Поредицата от различни състояния, изразени като лицеизраз и специфични 
жестове, зрителят разпознава и така успява да проследи изграждането на об-
раза. Така той може да си създаде представа за развитието на определен сце-
ничен герой в конкретно произведение. Ситуациите и състоянията, през кои-
то преминава създават драматургичната линия на сюжета. Често подценява-
ните жестове могат както да допринесат за оформянето на образа и състоя-
нието му, така и да го провалят. При изграждането на митологичния образ на 
змея, друг водещ фактор е „нечовешката“ му природа. Никой не знае как би 
изглеждал той? Никой не знае как всъщност би танцувал той? Хореографът 
трябва да се опита чрез човешкото тяло на изпълнителя и заложените му в 
природата движения, да направи един „нечовешки танц“, „змейски танц“. 

Относно хореографския текст, проф. Петър Луканов казва: „При съчинява-
нето на хореографски текст, авторът постановчик е длъжен да създаде та-
къв танцов език на героите, с които най-пълноценно, ясно и точно да разкрие 
техните образи. Те от своя страна дават възможност да се разкрие най-пъл-
ноценно идеята и съдържанието на произведението.“ [Луканов, 2012, с.29,30]

Змеят и взаимоотношенията му с човека са съвкупност от противоречия, 
които умело биха могли да се пресъздадат за нуждите на определена сюжетна 
линия. „В мотивите „любена от змей“ и „змейова женитба“ много изследова-
тели откриват в действие сексуалната функция на змея, като я обвързват с 
идеите на тотемизма. Социалната функция на змея (общуване/необщуване) 
в нейния традиционен смисъл на инициация се открива в поредица от обреди 
(кумичене, лазаруване), както и в магичните практики за „разделяне от змей“ 
или „унищожаване на змей“. И така космогоничният (в образите на змея и бо-
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га-змееборец, на стихиите и тяхното място в една космическа архитекто-
ника, на светлината и тъмнината като синоними на ред/хаос, уранично/
хтонично, живот/смърт), морално-етичният (добър/лош змей; добър змей/
лоши хала и ламя), икономическият (с всички форми на полза и вреда), 
сексуалният(любовна и брачна връзка между същества от различен таксоно-
мичен ред, продължение на живота чрез генетична приемственост), социал-
ният (подготовка и преминаване през различни етапи на живота чрез общу-
ване или необщуване със змея) аспекти от проявлението на змея, осмислени в 
изследванията на българските учени, го представят в цялата му многолика 
и многофункционална същност.“ [Симеонова, 2013, с. 40] Тези лутания, залита-
ния между тъмнината и светлината, между човешкото и нечовешкото, могат да 
са мост към различни емоционални състояния, които чрез лицеизраза и хоре-
ографския текст могат сами по себе си да провокират желани въпроси и ми-
сли в зрителя. 

4. Костюм, грим и осветление
Костюмът е един от финалните щрихи, завършващи детайлния сценичен 

образ. Върху него трябва да се отдели специално внимание и неговият зами-
съл трябва да върви успоредно с процеса на работа. Характерът и същността 
на образа биха могли да дадат насока за цветовата гама на костюма. Един от 
елементите, който успешно може да подпомогне хореографския текст е имен-
но сценичният костюм. Хореографът, използвайки цялото тяло на изпълните-
ля, може да съчетае специфични движения на ръцете, придвижвания, върте-
ния, които сами по себе си, макар и технично изпълнени, да не са акцент в из-
пълнението, а вниманието на зрителя да се съсредоточи върху „танца“ на кос-
тюма. Използването на допълнителни аксесоари като ръкавици, украшения за 
главата и други биха подчертали движения, които охарактеризират и предста-
вят образа още по-добре на публиката. „Всичко работи за образа – такъв е 
законът на сцената.“ [Моравенова, 2018, с. 32] Костюмът абстрактен и експре-
сионистичен, може да изгради именно онзи непознат за човешкото око мити-
чен персонаж. Многоликият образ на змея може да се изгради от няколко из-
пълнителя в сценично разработен общ костюм, който придава допълнителна 
загадъчност и хвърля сянка върху човешкия образ.

„Специално внимание се отделя на грима и прическите. Те се съчетават 
със стила и характера на танца. Гримът украсява лицето, спомага за отра-
зяване на националните особености, възрастта, характера на героя, танцо-
вата драматургия.“ [Моравенова, 2018, с. 33] В днешно време експерименти-
ращите хореографи залагат много на визията и излъчването на сценичния 
образ, което безспорно се подпомага от грима. Той може да бъде лек, но и те-
жък, отнемащ часове за изработването на всичките му детайлите и заложени-
те емоции, като заедно с него успешно да подсили образа на изпълнителя.
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За пълноценното представяне на костюма и сценичния грим допринася 
сценичното осветление, което може да скрие всеки недостатък, но и да подси-
ли разкриването на образа. Например, брокатеният плат, използван за фраг-
менти от костюма на Змея, с подходящо осветление, би изглеждал изключи-
телно ефектно на сцена. Светлина, представяща грима, прожекционни ефек-
ти, машини за мъгла, вятър, сняг, затъмнения, сенки – това са само част от 
похватите, с които, ако еквилибрираме правилно, можем да постигне желани-
те усещания и емоции у зрителите. 

Снимки: Работен грим за образа на момата, отвлечена от Змея в камерния сюжет  
„Змейово либе”. хор. Ивайло Маджаров, грим и модел: Валентина Ликова

Тези стъпки могат да са основни в изграждането на загадъчния образ на 
змея, както и на други митични персонажи. Тяхното съществуване в съвреми-
ето е плод на човешкото въображение и именно то трябва да продиктува не-
говата визия, характер и поведение, които пречупени през призмата на всеки 
автор, да заживеят на сцената чрез изпълнителите, вплетени в сюжетната ниш-
ка на нашите търсения и въпроси.
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ХАРАкТЕРНИ мЕЛОдИЧЕСкИ ХОдОВЕ И ПОХВАТИ  
В БЕзмЕНзУРНИТЕ мЕЛОдИИ 

НА мАТьО дОБРЕВ

Кирил Любомиров Бележков
Резюме: Настоящият доклад е посветен на кавалджията Матьо Добрев и пред-

ставя мелодически ходове, похвати и орнаменти, които той използва при изпълне-
ние на безмензурни мелодии. Представени са три безмензурни мелодии, изпълнени 
от М. Добрев през 70-те, 80-те и 90-те години. Те са в различни ладове и проследя-
ват сходствата по отношение на мелодиката и орнаментиката в неговото музи-
циране. На базата на приложените нотни примери и направените разсъждения 
бяха установени следните изводи: 1) М. Добрев често комбинира „подлагане“ и „по-
чукване“ при последователни тонове; 2) Той реализира „почукване“ на тоновете a2 
и g2 чрез форшлаг на интервал ч.4 надолу; 3) М. Добрев много често изпълнява гамо-
видни или арпежирани мелодически построения към края на безмензурните мело-
дии, най-често върху доминантов акорд. Тези демонстрации на техника от страна 
на кавалджията са се превърнали в отличителен белег за неговото музициране.

Ключови думи: Матьо Добрев, кавал, мелодически ходове, похвати, орнаменти;

sPecific melodic moVes and ornaments in the slow 
melodies of matyo doBreV

Abstract: The current report is dedicated to the kaval player Matyo Dobrev and presents 
specific melodic moves and ornaments, which he employs in the performance of non-
measured melodies. Three non-measured melodies, performed by Matyo Dobrev in the 70s, 
80s and 90s are analyzed. They are is different modes and illustrate the continuity in his 
performance style in terms of melodic line and ornamentation. The analysis of these examples 
showed a few conclusions: 1) M. Dobrev often combines “podlagane” and “pochukvane” at 
consecutive tones; 2) He makes “pochukvane” on the tones a2 and g2, where the grace note is 
in interval perfect 4th below; 3) M. Dobrev very often performs melodic scales and arpeggios 
at the end of the non-measured melodies, most often over a Dominant chord. The specific 
application of these techniques has become a distinctive feature of his performance.

Key words: Matyo Dobrev, kaval, melodic moves, knack, ornaments;

През последните няколко десетилетия кавалджийското изпълнителство е 
в процес на значителни промени – като се започне от изкуството на старите 
майстори като Стоян Величков и Никола Ганчев, творили активно през 60-те, 
70-те и 80-те години на XX век, и се стигне до кавалджии като Теодосий Спасов 
и Матьо Добрев. За Теодосий Спасов може да се каже, че е кавалджията, до-
принесъл за популяризирането на кавала по света и развил техническите му 
възможности, доказвайки че е възможно да се свирят на него стилове като 
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джаз, етно, „world music“. Матьо Добрев /р. 1958 г. / от друга страна е кавалджи-
ята, проправил „пътя“ на кавала в сватбарската музика и демонстрира, че този 
инструмент по нищо не отстъпва на усъвършенстваните през годините класи-
чески инструменти като кларинет, саксофон и акордеон. 

Твърде малко е писано за родения в гр. Стралджа кавалджия и то предим-
но биографични сведения. В книгата си „Кавалът свири – говори“ Слав 
Драгански споделя лични впечатления за свиренето на Матьо Добрев: „За него 
няма трудна тоналност или пасаж. Свири и сладко, и плътно, нежно и трог-
ващо. Матьо се увлича в техника, присъща за други инструменти – кларинет, 
флейта“ [Драгански, 1985, с. 178 – 179]. Любен Досев също пише за Матьо 
Добрев в книгата си „Малка книга за кавалджиите в България“. В нея авторът 
изразява възхищението си от големия кавалджия: „Един свирач, който не зна-
еше какво може, затова никога не повтаряше изсвиреното... Винаги поднася-
ше нещо ново, винаги „криеше“ изненада за околните... При него всичко беше 
интерпретация и импровизация в най-висшия смисъл на думите“ [Досев, 2019 
а, с. 51]. Тези сведения, макар и оскъдни, дават някаква информация за умени-
ята на М. Добрев, но имат предимно описателен характер. В настоящия доклад 
ще бъде обърнато внимание върху техниката на свирене и музицирането на 
големия кавалджия, не само от гледна точка на теорията, но и в чисто практи-
чески аспект.

Матьо Добрев остава сериозна диря след себе си, музицирайки повече от 
четири десетилетия с различни музиканти, групи и оркестри. За съжаление 
твърде малко са студийните звукозаписи, които той реализира и те са все след 
2000 г. Повечето звуконосители от по-ранния му творчески период са аудио-
касети, които са записвани по време на изпълнения „на живо“ – сватбени тър-
жества, кръщенета, събори и др. Тези записи, макар и с по-ниско качество, 
дават ценна информация за музицирането на М. Добрев през 80-те и 90-те го-
дини на XX век. 

В настоящия доклад са представени три безмензурни мелодии, изпълнени 
от М. Добрев през различни десетилетия – 70-те, 80-те и 90-те години. Те са в 
различни ладове, като целта е да се проследят сходствата (общите черти) по 
отношение на мелодиката и орнаментиката в неговото музициране. 

Първият нотен пример е „Бавна мелодия“, изпълнена от Матьо Добрев в 
края на 70-те – началото на 80-те години на XX век:
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В нотираната мелодия се вижда богатата и разнообразна орнаментика, с 
която кавалджията си служи – различни видове морденти, „почукване“, „подла-
гане“, акцентиращ тон, глисандо.54 Прави впечатление честата употреба на 
„подлагане“, особено в пети ред на мелодията:

54 За улеснение при разчитането на нотния текст някои от орнаментите ще се изписват с цифри от 1 до 7, които показ-
ват кой пръст еднократно отваря и затваря съответния грифов отвор. С форшлаг ще се отбелязват „почукване“ и „подлага-
не“, а с „II“ и „III“ ще се обозначава съответно „втори гриф“ и „трети гриф“ на съотвентия тон. (За повече информация относно 
орнаментиката и специфичните похвати при кавала – Вж. Любен Досев, „Методическо ръководство за овладяване на орна-
ментиката в Южнотракийския кавалджийски стил“, Пловдив, 1994 г; Кирил Бележков, „Тенденции в развитието на кавал-
джийската инструментална техника през втората половина на XX век“, Пловдив, 2018, дисертация).
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Именно „подлагането“ е сред най-характерните черти (нещо като „запазен 
знак“) в свиренето на М. Добрев. По принцип същият мотив много по-често се 
изпълнява от кавалджиите чрез глисандо между gis2 и a2 вместо „подлагане“. 

Друго специфично за него е „струпването“ на акценти в последователни 
тонове (пример №2), както и на поредица от „подлагания“ (пример №3) и по-
следования от „почукване“ и „подлагане“ (пример №4). 

  

 В пример № 4 прави впечатление и осъществяването на „почукване“ на 
тона a2 чрез тона f2, т.е. основният и украсителният тон отстоят на интервал г.3. 
На друго място в същата пиеса кавалджията изпълнява същия похват чрез 
тона e2. В случая интервалът е ч.4 (пример №5):

Важно е да се отбележи е, че голяма част от кавалджиите почти винаги из-
пълняват „почукването“ на интервал г.2 по-ниско спрямо основния тон. Така е 
прието и методиката на обучение по кавал [Досев, 2019 б, с. 145-147]. Но оче-
видно при М. Добрев наличието на по-голям интервал е търсен ефект – затва-
рянето на повече грифови отвори, за да реализира орнамента, има за цел да 
подчертае, да подсили самия похват.

Както се вижда от приложените примери, в не малко случаи кавалджията 
прибягва до употребата и комбинирането на тези специфични кавалджийски 
похвати. Може да се каже, че наличието на богата орнаментика в цитираните 
случаи не утежнява по никакъв начин мелодията. 

Кулминационният момент в бавната мелодия е предпоследният ред, в кой-
то М. Добрев изпълнява бърз арпеж на четиризвучието на VII степен, започ-
вайки от тона c4:
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Следващата нотирана мелодия е „Отсвир към безмензурна песен“, изпъл-
нена от кавалджията заедно с оркестър „Странджа“ в края на 80-те години: 

Макар и отсвирът към конкретна песен да има различна функция от без-
мензурните импровизации тип „на моабет“, в него се открояват в синтезиран 
вид сходни похвати и орнаменти. 

Прави впечатление, че в това си изпълнение М. Добрев много често за-
вършва фразите, прилагайки звуковия ефект „ечене“:

           

В този отсвир към песен кавалджията отново демонстрира свързване на 
последователни тонове, редувайки „подлагане“ и акцентиращ тон: 

Друг похват, който М. Добрев прилага, е глисандото, реализирано между 
тоновете cis3 и d3, като и между d3 и e3: 
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И отново, както в края на предишната мелодия, кавалджията демонстрира 
своята техническа сръчност, изпълнявайки бърз гамовиден пасаж от шестна-
десетини и тридесетивторини ноти:

Следващата безмензурна мелодия е сред емблематичните за М. Добрев и 
е известна като „Сълзите на Матьо“. Тя добива популярност през 90-те години, 
когато кавалджията я изпълнява често на концерти и събори под съпровода 
на Васил Денев (клавир). Тогава и двамата музиканти са част от оркестър 
„Тракия“:

В тази мелодия М. Добрев често използва една специфична пръстовка на 
тона h2, когато предхождащият го тон е h2  „втори гриф“ (пример №13):
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Както се вижда в пример №14 стандартната пръстовка на h2 е със 7 затво-

рени грифови отвора, т.е. разликата е само в отварянето на втория грифов от-
вор от страна на М. Добрев. Тази специфична апликатура от негова страна 
придава топлота и мекота на звука. Освен това го прави и „по-отворен“, т.е. има 
повече сила в тона. Но също така спомага и за постигането на по-плавен пре-
ход между двата тона h2. Кавалджията е възприел тази пръстовка от по-стари-
те кавалджии от предишните поколения, които също са я използвали много 
често. Не бива да се забравя, че баща му Добри Милев е един от най-стилните 
кавалджии за времето си и М. Добрев се учил, както от него, така и от другите 
изпълнители на кавал от Стралджа и региона. В днешно време за съжаление 
не са много кавалджиите, които все още употребяват тази специфична пръс-
товка на тона h2.

И в тази безмензурна мелодия кавалджията изпълнява „почукване“ на то-
новете a2 и g2 на интервал ч.4. пример 15 и 16:

           

В тази мелодия М. Добрев допълнително подсилва ефекта на „почукване-
то“ на тона g2, повтаряйки го три пъти едно след друго. В края на фразата се 
откроява и ефектът „ечене“ на тона g2, което е още едно потвърждение за чес-
тата му употреба от страна на кавалджията.

На базата на представените нотни примери и анализи към тях, биха могли 
да бъдат направи следните изводи:

1) По отношение на „подлагането“ 
Както се вижда от приложените примери, в не малко случаи кавалджията 

прибягва до употребата на този специфичен кавалджийски похват. Също така 
той често комбинира „подлагане“ и „почукване“ при последователни тонове. 
Въпреки това не може да се твърди, че наличието на богата орнаментика в 
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цитираните случаи води до утежняване на мелодията. Напротив, тези фраг-
менти стават еталон за музицирането на М. Добрев.

2) За „почукването“ 
Прави впечатление, че М. Добрев реализира „почукване“ на a2 с тона f2, 

дори e2, т.е украсителният тон отстои на интервал съответно г.3 и ч.4 надолу. 
Същото важи и за тона g2, при който форшлагът е на интервал ч.4. Очевидно 
кавалджията има за цел да подчертае „почукването“ и по този начин направи 
ефекта от орнамента по-осезаем. 

3) Гамовидни и арпежирани мелодически ходове 
М. Добрев много често изпълнява гамовидни или арпежирани мелодиче-

ски построения към края на безмензурните мелодии. Обикновено това се 
случва 1-2 фрази преди края, най-често върху Доминантов акорд (септакорд/
нонакорд). Те представляват кулминацията на цялата мелодия и предизвикват 
различни емоции у слушателя. Тези демонстрации на техника от страна на ка-
валджията са се превърнали в отличителен белег за неговото музициране. 
Такъв тип гамовидни, арпежирани, дори хроматични мелодически пасажи са 
нехарактерни за изпълнителите на кавал преди него и може да се твърди, че 
М. Добрев е кавалджията, въвел ги в употреба.

Ако може да се направи генерален извод за музиката на Матьо Добрев – то 
музицирането му съчетава най-доброто от техниката на свирене на поколени-
ята кавалджии преди него, но доразвито и осъвременено от самия него спря-
мо тенденциите в развитието на фолклорната и сватбарската музика през по-
следните няколко десетилетия.

На провелия се миналата година в гр. Стралджа кавалджийски конкурс в 
памет на Матьо Добрев се видя, че големият кавалджия има много последова-
тели и че неговите мелодии ще останат във времето. Както и проф. Любен 
Досев споделя в своята книга: „Той беше торнадо от музика... която ще слу-
шаме още дълги години, а след нас, ще я слушат новите поколения кавал-
джии...“ [Досев, 2019 а, с. 52].
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БОА ИЛИ ШАПкА 
Думи, образи, въображение

от Александър В. Гьошев 
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

„ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ – ПЛОВДИВ
Резюме: Статията прави опит за паралел между творческите възгледи на 

френския писател Антоан дьо Сент-Екзюпери и проучванията на швейцарския пси-
холог Херман Роршах в областта на психодиагностиката. Разглеждат се и двата 
вида въображение – вербалното и образното, както и механизмите на човешките 
възприятия и връзката им с динамиката на човешкото въображение. Текстът се 
фокусира и върху коментар на две от изображенията от глава първа на книгата 
„Малкият принц“ на Антоан дьо Сент-Екзюпери.

Ключови думи: Антоан дьо Сент-Екзюпери, Херман Роршах, психодиагностика, 
вербално и визуално въображение, визуална памет и др.

Boa or hat 
Words, images, imagination

By Aleksandar V. Gyoshev 
THE ACADEMY OF MUSIC, DANCE AND FINE ARTS 

„PROF. ASEN DIAMANDIEV“ – PLOVDIV
Abstract: The article attempts a parallel between the creative views of the French writer 

Antoine de Saint-Exupery and the research of the Swiss psychologist Hermann Rorschach in 
the field of psychodiagnostics. Both types of imagination are considered – verbal and 
figurative, as well as the mechanisms of human perceptions and their connection with the 
dynamics of human imagination. The text also focuses on a commentary on two of the images 
in Chapter One of Antoine de Saint-Exupery‘s „The Little Prince“.

Key words: Antoine de Saint-Exupery, Hermann Rorschach, psychodiagnostics, verbal 
and visual imagination, visual memory, etc.

„... Ето моята тайна. Тя е много проста: най-хубавото се вижда само със 
сърцето. Най-същественото е невидимо за очите.“ 

„Малкият принц“
Антоан дьо Сент-Екзюпери

Едно от най-известните литературни произведения на отминалото столе-
тие е „Малкият принц“ /на фр. „Le Petit Prince“/ от Антоан дьо Сент-Екзюпери. 
Книгата е публикувана за пръв път през 1943 г. от издателството Reynal & 
Hitchcock в Ню Йорк. От издаването ù до днес творбата на френския писател е 
преведена на над 200 езика и е световен бестселър – четена както от деца, 
така и от възрастни. Под привидната форма на приказка в нея се засягат раз-
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лични проблеми от метафизично, етично и психологическо естество. Авторът 
ù е представител на една съвсем различна, според определението на Гагарова, 
„неподражаема по тип литература, в която идеята е неотделима от поетичния 
образ, а смисълът се е разтворил без остатък в символа“. [Гагарова, 2006]55. 

„Малкият принц“ е уникална не само с жанра, стилистиката и компози-
ционната си структура книга, но и с неповторимия си облик – Екзюпери соб-
ственоръчно я илюстрира56. Семплите, привидно „по детски“ нарисувани об-
рази завършват естетическата рамка на произведението и спомагат за по-убе-
дително художествено разгръщане на персонажите в наратива, определят 
семантичните релации помежду им. Те са неразривна част от общата компози-
циона тъкан на творбата. Изчистени от прекомерни подробности, изображе-
нията охарактеризират героите, оформят по изящен начин пространството на 
книгата, моделират темпоралната динамика на прочита – превръщат читателя 
в зрител и обратното. Обвързаността между текст и образ е взаимопрониква-
ща и дълбоко психологическа. Играта помежду им е огледална и създава 
„перспективно ехо“, което усилва връзките между отделните композиционни 
части на произведението. Екзюпери създава образите не само с цел да 
„илюстрира“ – т.е. да освети определени пасажи от текста, но и като „легенда“, 
онагледяваща визуално символния порядък на творбата му.

Орхан Памук в лекцията си „Думи, картини, предмети“ [Памук, 2012, с. 78], 
където представя професионалните си възгледи относно писателското изку-
ство, обобщава:

Някои писатели се справят по-добре, обръщайки се към вербалното ни въ-
ображение, докато гласът на други зазвучава по-силно, когато адресират 
визуалното ни въображение. Ще нарека първите „вербални писатели“, а вто-
рите – „визуални писатели“.

По-нататък в лекцията Памук акцентира на едно от „най-категоричните 
си убеждения – че романите са в основата си визуални творения на въоб-
ражението“, и коментира, че писателят Колдриж е най-добрият пример за 
автор, който може да бъде и визуален, и вербален в зависимост от жанра, към 
който се обръща [Памук, 2012, с. 80]. Но има и творци – подобно на Екзюпери, 
– които освен писатели са и художници. Те успяват да изразят идеите си, бора-
вейки с визуалното и вербалното въображение синхронно в рамките на едно 
художествено произведение. Творбата на Екзюпери е уникална, защото обра-
зите символно се разтварят в понятията – разказът се превръща в изображе-
ние, а изображението в разказ. Мишел Фуко, коментирайки творчеството на 
белгийския художник Рене Магрит, разглежда калиграмата като „параметър 

55 Гагарова, Свобода. Антоан дьо Сент-Екзюпери и „Малкият принц“.  Електронно списание LiterNet, 22.04.2006, № 4 (77) 
(15.05.2020)

https://liternet.bg/publish17/s_gagarova/antoan.htm 
56 Първото издание на български език на книгата с оригиналните рисунки на Антоан дьо Сент Екзюпери е от 1962 г. 

Превод от  френски език  –  Константин Константинов.
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на рисунката“, в която рисунката принадлежи на текста, текстът принадлежи 
на рисунката [Фуко, 2016, с. 110]. Перифразирайки го, можем да кажем, че 
Екзюпери превръща рисунките в книгата си в „параметър на текста“ – те са 
първообразите, около които се наслагва вербалният изказ. Обикновено в из-
дателската практика – илюстраторът създава изображения, работейки с те-
кста на автора – т.е. ръкописът е базата, върху която се надгражда визуалният 
облик на книгата, но историята с написването на „Малкият принц“ е различна. 
Първоначално Екзюпери скицира образите в търсене на характера им, т.е. в 
първата фаза на творческия процес визуализира и изразява идеите си най-вече 
като художник.

Настоящият текст не си поставя за цел да анализира цялостно художестве-
ните достойнства на „Малкият принц“ и взаимно проникващата връзка на тек-
стовете и образите в търсене на общия им генезис. Той се фокусира само вър-
ху коментар на две от изображенията от глава първа на книгата, а именно т.
нар. рисунка номер 1 и рисунка номер 2. Поради изключителната си разпозна-
ваемост от съвременния читател изображенията на „боа, погълнала слон“ мо-
гат да са отправна посока за коментар, който да излезе от литературното поле 
на произведението на Екзюпери и да загатне за сложната и многопластова про-
блематика, свързана с естеството и динамиката на образното възприятие. 

Рисунка номер 1                                      Рисунка номер 2

В началото на произведението „разказвачът” – героят, с който Екзюпери 
първо ни среща в произведението, споделя случка от миналото си, свързана 
със злополучния му опит на художник57. Историята е за това как възрастните 
са възприели детската му рисунка вместо за страшна, за нещо съвсем различ-
но и банално – за шапка. Това е разказ за сблъсък на два свята – този на детето 
със света на възрастните. В психологията процесът, при който личностните 
нагласи се конфронтират и сблъскват с колективните модели на възприятия, 
се нарича когнитивен дисонанс58. В тази глава Екзюпери интуитивно засяга 

57 „Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх.
 Те ми отговориха: „Че защо една шапка ще вдъхва страх?“.
 Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава 

нарисувах вътрешността на змията боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. 
...
 Когато срещнех някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си 

номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: „Това е 
шапка“. Тогава аз не му приказвах нито за змии боа, нито за девствени гори, нито за звезди...“ (Превод: Константинов, 
„Малкият принц“, 1962)

58  Терминът е  въведен от американския психолог Леон Фестингер /1919 г.– 1989 г./ създател  на теорията за когни-
тивния дисонанс /1956 г./ Според теорията му социалното сравнение е в основата на човешкото поведение, а  динамиката 
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една от най-дискутираните проблематики в психологията и изобразителното 
изкуството от предходното столетие – за връзката на визуалното възприятие 
както с индивидуалния опит, така и с колективните конструкти на психиката. В 
следващите параграфи на настоящия кратък текст се прави опит за паралел 
между проблематиката, която френският писател излага в началото на произ-
ведението си, с някои направления в областта на психологията, изследващи 
динамиката на човешкото въображение и възприятия чрез използването на 
асоциативни и проективни тестове. Прави се и сравнение между някои от 
творческите възгледи на Екзюпери с психологическите изследвания на 
Херман Роршах, Блойлер и др.

***
Две десетилетия преди издаването на „Малкият принц“, през 1921 г., швей-

царският психиатър Херман Роршах (1884–1922) публикува едно от най-ори-
гиналните изследвания в областта на психодинамиката на човешките възпри-
ятия – „Психодигностика“ [Rorshah, 1921]. Изследването на родения в Цюрих 
психоаналитик е повлияно от възгледите на Зигмунд Фройд (1856 –1939), 
Ойген Блойлер (1857–1940) и Карл Густав Юнг (1875 – 1961). Публикацията му 
първоначално не среща одобрение от страна на професионалната психиа-
трична общност и е считана от колегите му за ненадеждна. Днес методът на 
швейцареца за изследване на психиката чрез използване на изображения от 
мастилени петна е световноизвестен – малцина са тези, които не са чували за 
„Петната на Роршах“. 

Роршах е един от пионерите изследователи в областта на психодиагности-
ката. На пръв поглед между изследванията му и творчеството на Екзюпери 
няма нищо общо, освен факта, че двамата напускат този свят преждевремен-
но, непосредствено след публикуването на книгите, които впоследствие ще ги 
прославят. Подобно на Екзюпери, който загива скоро след издаването на 
„Малкият принц“59, Роршах умира от перитонит на следващата година след от-
печатването на неговата „Психодиагностика“. Но ако се обърнем към „рисунка 
номер 1“ и „рисунка номер 2“ и текста на французина и ги съотнесем към теста 
с мастилените му петна, ще открием, че приликите между двамата не се из-
черпват само с обстоятелствата около злополучните им кончини. Общото по-
между им е увлечението им по рисуването, но най-вече прозренията им, че 
образите предизвикват различни асоциации у хората в процеса им на 
възприемане. 

на човешките отношения е обвързана с психологическия натиск към еднаквост. Хората, чието поведение не съответства 
на мислите им, или ще моделират мислите в съответствие с поведението си, или ще инициират коригиращо действие. 
Индивидите сравняват своите когниции с тези на околните, искайки да убедят другите в истинността на собствените си  
съждения, като коригират  нагласите си  в полза на становищата на групата.

59  Екзюпери умира злощастно по време на изпълнение на разузнавателен полет през 1944 г., месеци след като книга-
та му „Малкият принц“ е издадена в САЩ. 
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Първа карта – мастилена фигура от теста на Роршах.

„Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо 
за очите“ – това е една от най-запомнящите се мисли от „Малкият принц“. Тя 
разкрива дълбокото убеждение на автора ù, че мирогледът на хората зависи 
от емоционалната им същност и най-съкровените им духовни ценности. 
Неслучайно още в началото на творбата си Екзюпери акцентира върху про-
блема за човешките възприятия, като го обвързва не само с колективните цен-
ностни нагласи, но и с придобития опит в емоционално-личностен план. 
Роршах акцентира на сходна проблематика в изследванията си – използва 
мастилени образи за диагностициране на пациентите си, за да докаже, че чо-
вешките възприятия са зависими от динамиката на психичните процеси както 
на личностно, така и на колективно ниво. По същество става дума за сходни 
прозрения, които се различават по формата и начина си на представяне – 
Екзюпери се изразява като художник на въображението, докато Роршах из-
ползва образите, за да изследва психологическата природа на въображение-
то емпирично. Швейцарецът поставя образите като база за анализ на процеса 
на възприятие в проучването си и разглежда човешкото въображение и фан-
тазното мислене (или отсъствието им) като феномен, подпомагащ изследване-
то на механизмите на човешката психика. Роршах се опира на концепта на 
Блойлер60 за възприемането на обектите благодарение на възможността на 
съзнанието да извиква спомени за образи, които са свързани с по-ранни пре-
живявания. Героят от разказа на Екзюпери запазва рисунката на боата, тър-
сейки емпатична връзка с околните. 

Интересно е, че разказът на Екзюпери за изображенията на боата се при-
покрива, от една страна, с аналитичните виждания на Юнг (1875–1965), но от 
друга, резонира ценностно с концепцията на Вертхаймер (1880–1943) за ця-
лостните модели на възприятие. В историята за „страшната рисунка“ може да 
се отрази историческото противопоставяне на две от големите психологични 

60 Приносът на Блойлер върху работата на Юнг и Роршах е основополагащ. Според него цялостното идентифициране 
на комплекса от сетивни усещания във всичките му взаимовръзки се  нарича възприемане.
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школи на XX в. – асоциативната и гещалт психологията. Петър Цанев61 комен-
тира концепцията на гещалт психологията за зависимостите на визуалното 
възприятие от шест основни принципа [Цанев, 2008, с. 225], при което гещалт 
образите не зависят от миналия опит, а присъстват в самите стимули. Те се 
възприемат като цялостни фигури, а не като сума от различни съставни части. 
Именно по този начин възрастните възприемат рисунката на невръстния ху-
дожник, но шестгодишният ù автор в разказа на Екзюпери е обвързан емоцио-
нално с творбата си – за него тя е вълнуващ образ, който трайно се е запечатал 
в съзнанието му. Като принцип за първосигнално сетивно възприятие гещалт 
постулатите са доказуеми и оперативно функционални на колективно ниво, 
но ако се търси по-дълбока връзка между сетивните и психични възприятия 
на индивидуално ниво, то неминуемо подобен подобен фокус ще е насочен 
към емоционалния свят на конкретния индивид. Тук е и мястото да се признае 
невероятният талант на френския писател в представянето на противоречи-
вото естество на човешките възприятия. Лаконично, само с няколко рисунки и 
кратки текстови послания, той ни потапя не само в атмосферата и проблема-
тиката на творбата си, но и в противоречивия дух на съвременната епоха, къ-
дето индивидуалното съществуване е в противоречие с колективните нагласи 
на масите.

В настоящия кратък текст се направи опит за паралел между две направле-
ниия на човешкото познание – изкуството и науката, между две талантливи 
личности – Екзюпери и Роршах, между две психологични школи и не на по-
следно място между два свята – на образа и словото. Стремежът на това срав-
нение е да улови онази невидима връзка, чрез която хората се свързват по-
между си – въображението. Въображението, за което Айнщайн казва, че е по-
важно от знанието и може да улови най-същественото – онова, което е „неви-
димо за очите“.
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ПОРТРЕТЪТ ПРЕз XX И XXi ВЕк

the Portrait in 20-th and 21-st century

Ваня М. Годжелова  
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: През XX и ХXI в. портретът като жанр претърпява бурно развитие. 
Възходът на фотографията и абстракцията обуславя упадъка на традиционния 
рисуван портрет, докато през 60-те години на XX в. артисти като Анди Уорхол и 
Рой Лихтенщайн възраждат портрета, превръщайки го в икона на модерното изку-
ство. Оттогава вдъхновяващи художници като Франсис Бейкън, Алекс Кац и Чък 
Клоус създават някои от най-емблематичните портрети в света. Независимо от 
близкото време, в което творят тези артисти, всеки от тях намира различни мо-
тиви за създаването на своите образи, оставащи характерни за цялостното им 
творчество. Желанието да се улови индивидуалността и духът на човека в съвре-
мието ни продължава чрез нарастващите технологични възможности и иновации. 

Ключови думи: портрет, абстракционизъм, Франсис Бейкън, Алекс Кац, Чък 
Клоус

Abstract: Through XX and XI century the portrait as a genre went through swift 
development. The rise of the photography and abstractionism mark the fall down of traditional 
painted portrait, while through the sixties of XX century artists like Andy Warhol and Roy 
Lichtenstein are reviving the portrait, transform it to icon of мmodern art. Since then inspiring 
painters like Francis Bacon, Alex Katz and Chuck Close to create some of the most emblematic 
portraits in the world. In spite of the fact that they have worked approximately in the same 
years, each of them had found a different motives for the creating of their portraits, remaining 
emblematic for their overall creativity. The desire to capture the individuality and the spirit of 
the person in modern times continues through the growing technological opportunities and 
innovations.

Keywords: portrait, abstractionism, Francis Bacon, Alex Katz, Chuck Close

През XX в. и XI в. портретът като жанр претърпява бурно развитие – от 
пълна забрава и отхвърляне, до водещи позиции в света на изкуството. 
Може би защото то е толкова старо, успява да се преражда и да отговаря на 
времето си по изненадващи начини. През XX в. възходът на фотографията и 
абстракцията бележи упадъка на традиционния рисуван портрет. Дълги го-
дини той е експониран в исторически музеи и затъмнени, забравени прос-
транства, възприеман е често като табу, докато през 60-те години на XX в. 
артисти като Анди Уорхол и Рой Лихтенщайн възраждат портрета, превръ-
щайки го в икона на модерното изкуство – портретът получава своите „15 
минути слава“. Това е времето на разпространяването на фотографията и на 
технологичните нововъведения, провокиращи художниците да търсят по-
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абстрактни и по-експериментални начини за изобразяване на формата. 
Оттогава вдъхновяващи художници като Франсис Бейкън, Алекс Кац и Чък 
Клоус създават някои от най-емблематичните портрети в света.

Самият Бейкън споделя, че никога не е черпил вдъхновение от живота и 
винаги е работил по снимки. Може би най-известният мотив в неговото твор-
чество „крещящата уста“ от 40-те и 50-те години на миналия век е събирате-
лен образ на множество източници като медицински документи, както и до-
кументални снимки на медицинската сестра от сцената „Одески стъпки“ от 
филма „Броненосецът „Потьомкин“ с режисьор Сергей Айзенщайн. Те показ-
ват в близък план портрета на медицинската сестра, обзета от ужас и паника. 
Този образ художникът използва през целия си живот като източник на 
вдъхновение. 

Изолираните фигури и груби повърхности на картините на Бейкън стават 
примери за екзистенциалното безпокойство в следвоенна Европа, олице-
творяващи суровия отпечатък на Холокоста и атомната бомба. Картините му 
изобразяват покварата на човешкия дух и отвращението на художника от 
нехуманността, проявена от човек към човека.

Макар и с новите технологични възможности, Франсис Бейкън както 
много други автори, се обръща към миналото и търси вдъхновение и опор-
ни точки в творчеството на старите майстори. Той го прави чрез различни 
прийоми – поставя масивни, антични, традиционни рамки със стъкло върху 
своите творби. Освен срещата на зрителя с познатото експониране на карти-
ните в музеите, той търси и взаимодействието между отражението на публи-
ката и изображението под стъклото. 

В едни от най-известните си картини, посветени на образа на папата, 
Бейкън се обръща към творчеството на Веласкес и неговата работа „Портрет 
на папа Инокентий X“ от 1650 г. В продължение на над 10 години художникът 
прави около 45 варианта на тази тема. Идеята за създаването на творби по 
стари майстори вероятно е вдъхновена от Пикасо. 

През края 50-те години на миналия век в САЩ портретът се превръща в 
основен обект в творбите на друг художник – Алекс Кац, познат като един от 
най-известните съвременни американски артисти. Успял да се откъсне от 
преобладаващото настроение на абстрактния експресионизъм, често спо-
менаван като предшественик на поп арта, Кац създава свой уникален по-
черк. Картините му са емблематични с тяхната плоскостност на формата, 
пестеливост на линията и усещане за емоционално отдръпване. Използва 
възможностите на фотографията, но бързо се отказва от нея. Повлиява се от 
рекламата, киното, телевизията и билборда, започва да рисува широкофор-
матни картини в началото на 60-те години. В противовес с драматичните об-
рази на Бейкън, творбите на Алекс Кац представят волния живот на Америка. 
Картините му не са психологически сложни и художникът не се интересува 
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от разкази. Основен персонаж в тях е неговата съпруга Ада, обект на над 250 
портрета, както множество други неустоими жени. Портретите показват из-
ползването на кинематографично изрязване и широки цветови площи, кои-
то са трайни характеристики на неговото творчество. Кац създава първата 
си рисувана изрязана творба през 1959 г. В началото те са изрязани от плат-
но и монтирани върху дърво. През 60-те години на миналия век той преми-
нава към рисуването директно върху оформени алуминиеви листове, прак-
тика, която продължава през цялата му кариера, образувайки серия от сво-
бодно стоящи или монтирани на стената портрети, които съществуват в 
действителното пространство. Лицата, които изобразява са част от непре-
къснато променящото се художествено обкръжение на нюйоркските худож-
ници, поети и критици, както и приятели и познати на самия художник. От 
този момент портретът променя представата за традиционното му експони-
ране в галериините пространства. През 1977 г. Алекс Кац създава произве-
дение във формат билборд над Тайм Скуеър, Ню Йорк. То представлява фриз 
от 23 портретни глави на жени, като всеки от тях е над шест метра висок. За 
тях художникът казва, че са инспирирани от проучването на живота около 
него. Така тези монументални образи поставени на обществени места, които 
художникът създава през следващите десетилетия, стават характерни за не-
говото творчество. През нашия век Кац се обръща към възможностите на 
новите технологии като Iphone, но въпреки тяхното използване и преобръ-
щането на идеята за портрета, и извеждайки го от музейните зали, той остава 
един класически художник, работил в традициите на европейски и амери-
кански художници като Мане, Матис и Хопър.

Друг автор, помогнал за възраждането на портрета, е американският ху-
дожник Чък Клоуз. Своята международна популярност той постига с мащаб-
ните портрети, които създава. Изобразяваните модели са близки до негово-
то обкръжение – семейство или приятели. Смята, че портретуването на из-
вестни личности отклонява зрителя от естетиката на произведението, както 
и че не всеки може да пренебрегне своята суета, за да погледне по-мащабно 
своите недостатъци. Използващ възможностите на фотографията, той създа-
ва портретите, като ги разделя чрез решетка, която му позволява изследва-
нето на всеки сантиметър от изображението поотделно. Това третиране на 
формата се организира от разбирането на Клоуз, че зрителят има възмож-
ността да възприема творбата по различни начини в зависимост от дистан-
цията, която спазва. В началото монохромни във фотореалистичен стил, 
портретите през времето увеличават своята решетка, което довежда до по-
ниска разделителна способност и усилване на абстрактните качества на цве-
та и декорацията. Независимо от множеството техники и материали /акрил, 
акварел, пастели, колажи, фотография и др./, които Чък Клоуз използва, съв-
сем ясно може да се открие връзката му с поп арта, поатилизма до античните 
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мозайки, което отново затвърждава повтарящото се завръщане на артисти-
те към миналото и неговите достижения.

Желанието да се улови индивидуалността и духът на човека, както и въз-
можността да бъде мотиватор на творчески вдъхновения за художника, се 
запазва от най-древни времена до днес. С нарастването на технологически-
те възможности и иновации, портретът ще продължи да бъде обект на из-
следвания и търсения, разкриващи човека на нашия век.
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ПРИзРАЧНИ мОмЕНТИ
Ghostly moments

Мариана Т. Камбурова, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 
Mariana T. Kamburova, AMTII „Prof. Asen Diamandiev“

Резюме: Статията разглежда проблем в ранната фотография, който се появя-
ва като резултат от все още недобре разработените химически и технически фо-
тографски методи. Времето е един от най-значимите фактори за създаване на 
фотографското изображение. Още първите изобретатели на новия метод за ре-
продуциране на действителността стигат до важен извод. Те установяват, че на-
маляването на времето за експонация чрез повишаване светлочувствителност-
та на химичните материали, подобряване на конструктивните особености на 
обективите и изобретяване на бързодвижещите се затвори води до значително 
повишаване качеството на фотографското изображение. Чрез подобно усъвър-
шенстване може да бъде открито движение, което е невидимо с просто око. Докато 
учени и експериментатори обаче търсят начин да запечатат мига върху хартия, 
набират популярност т.нар. „призрачни фотографии“. 

Ключови думи: време, миг, изображение, фотография, движение, призрачни.

Abstract: Time is one of the most important factors for creating a photographic image. 
Even the inventors of the new method for reproducing reality are led to the conclusion that 
decreasing the exposure time by increasing the chemical materials’ photosensitivity, 
improving the design features of the lenses, and the invention of fast-moving shutters will 
further perfect the quality of the photographic image. Those developments are bound to 
assist us in discovering movement that is impossible to be seen with the naked eye. But while 
scientists and experimenters are looking for a way to seal the moment on paper the so called 
„ghost photographs“ are gaining popularity.

Keywords: time, moment, image, photography, moving, ghostly

Изследването на движението на машини и хора, птици и животни става 
предмет на изучаване както за научни цели, така също и за забавления. В 
градовете се излагат гигантски циклорами, бойни панорамни картини с реа-
листично предадени сцени и диорами с драматично променящи се светлин-
ни ефекти. Започват да се правят експерименти с пресъздаване на обекти 
или пейзажи от различни гледни точки или се добавят плъзгащи се и завър-
тащи се механизми към магически слайдове за фенери, за да оживяват исто-
рии, разказани чрез специални ефекти, които карат публиката да се смее. 
Движението става неизменна част от характера на деветнайсетото столетие, 
но избягва от „клопката“ на фотографията. Как обаче да се овладее това тех-
ническо предизвикателство? – необходимо е да се научи как да се контроли-
ра скоростта по време на всички фотографски операции, да се поддържа 
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строго фиксирано време – времето на снимането, времето на сюжета, време-
то на събитието. Ето защо е нужно разработването на все по-усъвършенства-
ни устройства, способни да отчитат различни скорости. 

Именно при снимането на движещи се обекти се появява проблемът за 
скоростта и времето за експонация. Когато фотографията е изобретена и 
публично оповестена през 1839 г., фотографският момент продължава око-
ло трийсет минути. Това е времето, необходимо на светлината да остави своя 
отпечатък върху дагеротипната плака. При дългите експонации движението 
се размазва и обектът на фотографиране става почти незабележим. 
„Монохромните изображения не предават пряко и реалистично обекта, а са 
по-скоро абстракции на реалността.“62 Така фотографите осъзнават, че за да 
се получи ясно изображение на снимания обект върху светлочувствителна-
та повърхност на използвания фотоматериал, времето за експонация трябва 
да бъде съкратено. Колкото по-бърза е скоростта на затвора, толкова веро-
ятността от „размазване“ на обекта на фотографията е по-малка. Тук жела-
нието за „замразяване“ на движението се сблъсква с проблема на все още 
слабата светлочувствителност на фотографските материали. Доказателство 
за това са архивни фотографии, на които присъстват т. нар. „призраци“. Дори 
първата фотография, на която присъства човек, направена от Жак-Луи 
Манде Дагер през 1838 г. на булевард дьо Темпъл в Париж, на иначе оживе-
ната улица, тълпата и преминаващите карети липсват. На фотографията се 
вижда само един господин, на когото му лъскат обувките. Чатра Рамалингем 
в своето есе „Определяне на преходност: фотографията и други изображе-
ния на времето в Лондон през 1830 г.“ споделя: „фотографиите на оживени 
градове като Париж и Лондон показват пустинни улици, лишени от пешехо-
дци, карети и цялата лудост на градския живот.“ Проблемът за заснемането 
на ефимерния миг е актуален и в ранните дискусии за фотографията, но ви-
наги носи в себе си признаците на собствената си неуловимост.“ 63 Самият 
Талбот пише в първото си официално описание на своето изобретение, че 
„най-преходните неща, като сянката, пословичната емблема на всичко, кое-
то е мимолетно и моментно, може да бъдат пленени от заклинанията на на-
шата „естествена магия“ и може завинаги да бъдат фиксирани в позицията, в 
която са заснети. Дори тази сигурна позиция предполага дълбоки предизви-
кателства, които трябва да преодолеем: времевите ограничения върху въз-
можните фотографски обекти, времето необходимо за формиране на обра-
за, и разпадането на изображението с течение на времето.“64 Много архивни 
фотографии са белязани от присъствието на случайни призраци: срещаме ги 

62  Касапян, Мъгърдич: Черно-бялотo изображение. Сборник доклади. Пролетни научни четения, АМТИИ, издателство 
Макрос, април 2016

63  Fixing Transience: Photography and other Images of Time in 1830s London., Baetens, Jan., Alexander. Streitberger, и Hilde 
van. Gelder, Time and photography. Leuven University Press, 2010

64  Baetens, Jan., Alexander. Streitberger, и Hilde van. Gelder, Time and photography. Leuven University Press, 2010
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в тълпа от зрители пред сградата на кметството на Париж, която изгаря през 
май 1872 г., а също така и в снимки от началото на ХХ-ти век, при които е из-
ползвана камера с размери 18 см. х 24 cм., изискваща доста дълга експози-
ция. Днес всички тези неясни, несъзнателно оставени следи ни изглеждат 
вълнуващи доказателства за живота, особено отчетливи на фона на непод-
вижността, с която фотографията толкова дълго трябва да се задоволява.

Първите „призрачни“ снимки са направени случайно и са резултат от 
дългите експонации, налагани от характерните особености на най-ранните 
фотографски процеси. Ако обектът се движи по време на експонацията, то 
образът се отпечатва в готовата снимка като прозрачна, не на фокус, при-
зрачна фигура. Талбът споделя в „Моливът на природата“, че „портрети на 
живи личности и групи от хора са от най-атрактивните теми на фотографията 
и се надявам да представя някои от тях на читателя в хода на настоящата 
работа. Когато слънцето грее, чрез моя процес, за една или две секунди мо-
гат да се получат малки портрети, но големи портрети изискват малко по-
дълго време. Когато времето е тъмно и облачно, е необходима съответно 
удължаване и сниманият трябва да има много по-голямо търпение. Групите 
от фигури не отнемат повече време, отколкото биха изисквали отделни фи-
гури, тъй като камерата ги изобразява всички наведнъж, колкото и много-
бройни да са те. Ако продължим към града и се опитаме да направим снимка 
на движещото се множество, ние се проваляме, тъй като за малка част от 
секундата те променят толкова много позициите си, че унищожават изобра-
жението на обектите. Но когато група хора са артистично подредени и обу-
чени с малко практика за поддържане на абсолютна неподвижност за някол-
ко секунди време, лесно се получават много възхитителни снимки.“ 65

Фотографията на призраци започва да става актуална в края на 19-ти век, 
когато спиритизмът си проправя път в Европа и Америка. Известни са раз-
лични начини на общуване с духове на хора от отвъдното. 
Например „Съвременните спиритуалисти посочват древни сведения за кон-
такт с духове в Библията: посещението на Саул, царят на Израел, на т.нар. 
вещица от Ендор, на която се е появил покойният пророк Самуил (I Самуил 
28) и историята за Преображението, в която Мойсей и Илия се явяват на три-
ма от апостолите на Исус (Матей 17, Марк 9). Други явления, свързани с ме-
диумите, са открити сред тези, които през Средновековието са обладани от 
дяволи – например, левитация и говорене на езици, непознати за говоре-
щия. Подобни случаи са докладвани при изпитания на вещици, по-специал-
но появата на духове в квази материална форма и получаването на знания 
чрез духове.“ 66 В първите дни на фотографията някои хора вярват, че фото-

65  Talbot, William Henry Fox, The Pencil of Nature [London: Longman, Brown, Green and Longmans, EBook, 1844]
66  https://www.britannica.com/topic/spiritualism-religion, [15 май 2020]
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камерата може да се използва като инструмент за свързване с отвъдния 
свят. Появяват се фотографи, които в опит да спечелят пари и слава, започ-
ват да злоупотребяват с ефектите/дефектите на новата медия като твърдят, 
че могат да заснемат изображения на портрети и техните починали близки в 
един кадър. В ръководство, издадено през 1894 г. от Трейл Тейлър и предста-
вено на Кралското фотографско общество в Лондон, се казва, че „терминът 
„призрачна фотография“ обикновено се използва за описание на снимки на 
невидими същества, които не могат да бъдат видени от обикновените хора, 
но могат да бъдат снимани от камерите или с помощта на хартиена медия в 
сътрудничество с тези невидими същества. Такива портрети се получават 
както на закрито, така и на открито, с и без фон, с естествена светлина и из-
куствена светлина; и в случая на „материализираните“ граници на сеанси, 
които са видими за всеки присъстващ човек, портретите понякога са взети 
от светлина, произведена от духовете, чиято точна природа е неизвестна.“ 67 

Със засилване любопитството на хората и желанието им да „срещнат“ 
свои починали близки, този вид фотографии започват да се създават умиш-
лено чрез фотомонтажи, което разбира се било злоупотреба с чувствата на 
хората. Бизнесът процъфтява по време на Гражданската война в Америка. 
Един от първите фотографи е Уилям Мъмлер (1832–1884), който превръща 
човешкото нещастие в източник на доходи. Най-известната негова фотогра-
фия е снимка на съпругата на Линкълн, Мери Тод Линкълн с „призрака“ на 
мъжа си. След като изработва хиляди призрачни фотографии с лица на заги-
нали войници, Мъмлер е осъден, бизнесът му запада и той умира в бедност. 
Въпреки всичко неговите фотографии вълнуват хиляди хора и са любопитни 
и до днес. 

Английският фотограф Роджър Фентън също случайно създава такава 
„призрачна“ фотография на принц Артър, синът на кралица Виктория. 
Малкото момче е покачено на висок постамент, а детегледачка го придържа 
с ръка, за да не падне. По-дългото експонационно време и ненавременната 
реакция на прислужницата запечатват и нейното призрачно присъствие във 
фотографията. „В призрачната фотография ние откриваме необикновено съ-
четание на необичайни теми, визуален двойник, постоянното повторение на 
едно и също нещо и очарование от преодоляването на смъртта чрез техни-
ческото устройство на механичното възпроизвеждане“ [Gunning, 1995, 68].

Призрачната фотография започва да се използва и за забавления. През 
1856 г. видният учен сър Дейвид Брустър отбелязва този необичаен аспект 
на фотографията в книгата си „Стереоскоп: неговата история, теория и кон-
струкция“: „За да се забавляваме, фотографът може да ни пренесе дори в 
сферата на свръхестественото. Неговото изкуство ... му дава възможност да 

67  Taylor, Traill, The veil lifted [London: Whittaker & co., 1894]
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даде духовен облик на една или повече от неговите фигури и да ги покаже 
като „тънък въздух“ сред твърдите реалности на стереоскопичната карти-
на. Докато в една политическа партия се занимават с листите си или с клюки, 
сред тях се появява женска фигура с всички атрибути на свръхестествено-
то. Нейната форма е прозрачна, всеки обект или човек отвъд нея се вижда в 
сенчести, но отчетливи очертания.“ 68

За хората, които вярват в духове, „призрачната“ фотография се появява 
като виртуален прозорец и място, в което ограниченията на времето не съ-
ществуват. Фотографията на призраци сякаш доказва, че съществува без-
смъртие в отвъдния живот. Луис Каплан в есето „Времеви измерения на при-
зрачната фотография споделя, че „ако някой иска да изобличи призрачната 
фотография, като нищо повече от сериен трик или неприлична игра на дуб-
лиращо двойно експониране, то това нежелание ще се намира в простран-
но-времевите разединения на елементите, участващи в операциите с двой-
но печатане или монтаж. Това води до възприемане на призрачната снимка 
като визуален анахронизъм. От друга страна, ако човек вярва в „красивите 
истини“, изобразени от призрачната фотография, тогава такива преждевре-
менни и невероятни ефекти произтичат от чудесната намеса на отвъдния 
живот в равнината на конвенционалната фотографска реалност.“ 69 

Независимо дали призрачните фотографии са създадени случайно или 
умишлено, в тях срещаме две времеви пространства, обединени в една рам-
ка. В едното времево пространство е този, който поръчва своя портрет, а в 
онова „другото“ виртуално духовно пространство е тъгата по любим човек, 
изобразен чрез неговия призрачен лик. Мисълта, че може да бъдем заедно с 
изгубените близки, дори в едно въображаемо място и време, носи удовлет-
ворение от трансформирането на образите в двуизмерното пространство на 
фотографията. „Изображението е могло да бъде видяно едва само тогава, ко-
гато в процеса на съзерцанието идва незабелязаното.“ 70 Само тук, в тази фо-
тография, било то чрез бавното време на експонация или чрез фотомонтажа, 
може да се пресекат две времеви пространства и в същото време да останат 
обединени от една и съща рамка на кадъра, за да се слеят в едно зрително 
поле.
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ПОСТгРАФИТИТЕ – НЕдЕЛИмА ЧАСТ ОТ НОВИЯ СИНТЕз НА 
СТЕНОПИСА С АРХИТЕкТУРНАТА СРЕдА

PostGraPhits – an inteGral Part of the new synthesis of 
the wallPaPer with the architectural enVironment

Мария Георгиева 
докторант към катедра „Стенопис“ 

в Национална Художествена Академия, гр. София.
Резюме: Докладът „Постграфитите – неделима част от новия синтез на сте-

нописа с архитектурната среда“ разглежда темата за едно от съвременните про-
явления на изкуството стенопис – т. нар. „пост-графити“ или „стрийт-арт“ 
(улично изкуство). Засегната е темата за симбиозата между художника-стенопи-
сец и архитекта, които са в колектив с архитекта – автор на сградата. Те осъ-
ществяват синтеза, а художникът дава крайната визия на произведението. В 
Доклада се набляга на пълното разграничаване на стрийтарта от вандализма, 
като се посочва пример за успешната му интеграция в архитектурната среда по-
средством ежегодно провеждани фестивали в Полша, гр Лодз.

Ключови думи: синтез, стрийт-арт, стенопис, пост-графити, фестивал, Полша

Abstract: Report „Look – anintegral part of the newer synthesis of muralswith architectureon 
Monday“ marked the theme of one of the best experiments in the art of mural - theso-called. 
„Post-graffiti“ or „streetart“ (streetart). The topic of the symbiosis between the muralartist and 
thearchitect, whocanbe a team - thearchitect-author of the property, istouchedupon. The yreally 
synthesise, and the artist gives the final vision of the work. The appis distributed to completely 
different streetart from vandalism, citingan example of itssuccessful integration into 
architectureon Monday, whichannually inspects festivals in Poland, Lodz.

Key words: synthesis, streetart, fresco, post-graffiti, festival, Poland

Докладът засяга темата за едно от съвременните проявления на хилядо-
летното изкуство на стенописа – т. нар. „пост-графити“ или „стрийт-арт“ (улич-
но изкуство). Pедица полски, холандски и американски съвременни автори 
през последните десетилетия търсят своята изява чрез улична култура, наре-
чена „стрийт-арт“, трансформирайки я в изкуство. Като европейско продълже-
ние на спонтанно възникналите в Бруклин (Ню Йорк) „графити“, уличното изку-
ството, радикално обединява стенописа и „пост-графитите“, превръщайки ги 
във форма на градско изкуство, а не само във визуално средство за маркиране 
на кварталите на уличните банди, както стартира в Америка.

Той – стрийт-артът, има не само декоративно предназначение, но е носи-
тел на определени послания и е изпълнен с философско съдържание. Със сте-
нописите си авторите украсяват цели селища, изоставени обекти, чрез посла-
нията си върху влакови композиции, силози и всички други достъпни архите-
ктурни места.
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Стенописът е фундаментално, първо и хилядолетно изкуство, изразяващо 
социални настроения, породени от особено значими събития, касаещи  уни-
версалните ценности, като същевременно отразява преживяванията на инди-
вида и емоциите на културно обусловения човек.  

 Стрийт-арта може да се възприема като естествена еволюция на графити-
те. Негови определени елементи се запазват – нелегалността му в началото, 
споделеният т. нар. „текстови“ стил на изразяване, разнообразните авторски и 
не дотолкова авторски (копирани) шрифтове, както и пълното отсъствие не 
само на разрешение, но и на поръчка. 

Всички останали атрибути на стрийт-арта го доближават до изкуството на 
стенописа, като неделимостта от архитектурата и урбанистичната среда, ди-
ректната връзка с обществото и образността, близка до стенописната.

Тези две течения могат да се коментират по следния начин – стенописът е 
творба в голям формат, реактивирана от бума на уличното изкуство. 
„Графитите“ са култура, зародила се в кръга на хип-хопа и има за цел да слу-
жи на значимостта  на района си. Използват се стилове и знаци, букви, имена, 
псевдоними, които характеризират определен начин на общуване и поведе-
ние, присъщи на отделни обществени прослойки.

Именно значимостта на идеите и посланията до хората и по-високото ка-
чество на образност на стрийт-арт стенописа често правена от професионал-
ни художници, довежда до нейната изключителна масовост и популярност, 
превръщайки я по този начин в неделима част от градската среда и задължи-
телна визия на всички мегаполиси по света. Част от стрийт-артистите стават 
прочути и богати, а много държавни институции и големи частни фирми за-
почват да го финансират /явявайки се като инвеститор/, възлагайки реализи-
рането на произведения на уличното изкуство. Уличното изкуство е част и 
продължение на стенописа. Така то се легализира.

Утвърждаване и налагане сред общността на графити-артистите се придо-
бива чрез агресивна намеса в градското пространство. Анализирайки прино-
сите на уличното изкуство в т.нар. „нов синтез“ на стенописа с архитектурата, 
се налага изводът, че освен традиционните за класическата стенопис места – 
солидните, здрави, многовечни стени, уличното изкуство включва и съвсем 
нови, неизползвани елементи от градската среда като: постоянните и времен-
ни огради и прегради; моторните превозни средства и морски съдове; транс-
портни съоръжения и пътни възли; тунели и метро пътища; кофи и кошчета за 
боклук; пътните знаци и уличните табелки; билбордове; врати; паметници и 
т.н. с една единствена цел – да ги естетизират и освежат със своите идеи и 
творческа намеса, и по този начин да преобразят, украсят и одухотворят ня-
кои иначе грозни и занемарени елементи от урбанистичната среда.

Това, което свързва графити и стенописи, са инструментите, които се из-
ползват като изразни – технически средства, и стените, върху които се рису-
ват, което поражда синтез между изразното средство и архитектурната дейст-
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вителност. Пример затова е Берлинската стена със своята галерия  „East Side“ /
Ийст Сайд/, където може да се възхитим на оригинални и инстинктивно рису-
вани творби в голям формат. 

Стенописите са носители и посланици на по-високи цели – предават соци-
ални и културно значими послания. Освен, че са средство за установяване на 
диалог, те разкриват емоциите, идентичността, културната идентификация, 
мисленето и осъзнаването на твореца, но преди всичко на уменията му – за-
щото се възхищаваме на поразителни произведения – толкова различни, тол-
кова цветни, изразителни, завладяващи и вдъхновяващи. Това е естетическо 
изживяване, за което не е нужно да сме предварително подготвени. 
Стенописите са насърчение за общуване със съвременната художествена дей-
ност. В известна степен, те могат да бъдат възприети като своеобразен, насил-
ствен импулс, защото искаме или не, те ни принуждават да се превърнем в 
участници в открито творчество.

По цял свят се разработват и реализират редица инициативи за обогатява-
не на естетиката на градовете посредством ефектни стенописи. Ролята на мо-
нументалните, цветни или монохромни образи е не само да насърчават конта-
кта с изкуството и да предават определени социални и културни ценности, а и 
да – декорират, облагородяват и придават характерност на цели квартали със 
западащи сгради, пренасяйки ни в други реалности.“

Като компонент на новия синтез се явява синтезът между архитектура и 
стенопис и синтезът между графити и архитектура. 

Тенденцията към агресивна интеграция на стенописите и графитите в град-
ската архитектурна среда е особено активна през последните десетилетия в 
цял свят – Италия, Дубай, Украйна, Америка, Баня Лука, Полша. Тази линия на 
внедряване на „стрийт-арта“ ще продължава да се задълбочава, обусловена от 
нуждите на градоустройствените и общински политики за преобразуване на 
цели жилищни квартали или рушащи се индустриални зони – скелети на мина-
лото, загрозяващи градските и природни дадености на регионите, в приемли-
ви и привлекателни урбанизирани пространства.

Като пример за симбиоза между стрийт-арта и архитектурната градска 
среда, в доклада се разглеждат ежегодно провежданите градски  фестивали с 
международно участие на уличните изкуства в гр. Лодз, Полша.

През последните години в гр. Лодз са създадени много значими стенопис-
ни произведения на художници от цял   свят, които украсяват стените на жи-
лищни сгради и небостъргачи. Години н а ред творци от Полша, Бразилия, 
Чили, Белгия, Испания, Португалия, Китай, Германия, Франция и Русия създа-
ват стенописи и графити, отразяващи характерните  културни особености на 
всяка една националност.

Като част от градския  фестивал на уличните изкуства, проведен през 2016 г., 
бяха реализирани множество символични стенописи, докосващи се до 
универсалните човешки ценности.
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/фиг. 1/
Творбата на израелския художник Деде „Птица в полет“, изпълнена в моно-

хромна гама. Птицата е с клюн обърнат към небето и символизира надеждата 
за възстановяване на междукултурните отношения, силно белязани от войни-
те, политическите и религиозни конфликти.

/фиг. 2/
Стенописът е проектиран от Stormie Mills /Сторми Майлс/ и носи огромен 

символичен заряд. Самият автор разкрива, че преди да нарисува двата вели-
кана, е изучавал задълбочено историята на Балут – област с тежко и драматич-
но минало.
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/фиг. 3/
През 2011 г. в гр. Лодз испанският художник Aриз на една от стените изри-

сува стенописа „Любовното писмо“. Творбата е създадена като част от фести-
валана галерия „Urban Forms“ и е една от най-известните в града.

/фиг. 4/
Стенописът на белгийския уличен художник Роа, е част от третото издание 

на фестивала „Urban Forms Gallery“ /Урбан Формс Галери/ през 2013 г. 
Художникът е известен с невероятната си точност в изобразяване на животни, 
което е резултат от неговото въображение, креативност и прецизност. Първо 
са изрисувани скелетите на невестулките, след това вътрешните им органи и 
накрая – кожата и козината. „Невестулки крадат яйца“ е творба, хармонично 
интегрирана в архитектурната градска среда.



219

/фиг. 5/
Близо до гр. Лодз е възстановен един от малкото стенописи, поместени 

върху фасадата на висока жилищна сграда – „Манхатън“. Това е специална 
творба, продукт от сътрудничеството между много художници, прилагащи 
различни техники и използващи различни символи. През 2014 г. Цекас, 
Проембрион, Чазме, Сепе и Тон обединяват усилията си и създават стенописа 
„Етам Крю“.

/фиг. 6/
Стенописът „Къщата за капани“, привлича вниманието със своята многоц-

ветност и тушира сивотата и безизразността на околните сгради. Стенописът е 
реализиран през 2011 г.
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/фиг .7/
Художникът с украински корени Клон Йорселф /Klon Yourself/, през август 

2017 г. създава стенопис „Сре днощни влюбени“ върху стена на жилищна сгра-
да, като част от проекта „OFF Galeria2.0.“ Чрез своето изкуство той насочва на-
блюдателите към универсалното усещане за принадлежност. 

/фиг. 8/
Като част от поредно издание на проекта „OFF Gallery“, се появява стенопи-

сът на Месиал Ласием, който е интерпретация на творчеството на Янкиел 
Адлер, еврейски художник, поет, график и сценограф.
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/фиг. 9/
Като част от четвъртото издание на галерията „Urban Forms“ /Урбан Формс/ 

през 2014 г. китайски художник демонстрира невероятна стенописна педантич-
ност, точност и изключителна прецизност при изрисуването на малки клонки и 
обединяването им в един цялостен образ – горско животно. То символизира 
хармонията, скрита в дълбочината и многоизмеримостта на природата.

/фиг. 10/
„Светият воин“ е абстрактен персонаж с характерно изражение, значим за 

творчеството на чилийския художник Инти, който използва топли и контраст-
ни цветове. Стенописът е реализиран през 2012 г. Специфичният набор от 
символи и емблематични знаци подчертават величието на образа. Това е 
творба, която не може да бъде равнодушно подмината. Тя предизвиква дъл-
бок размисъл посредством своята символика и колорит.
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/фиг. 11/
Стенописът на полския художник Распазджан умело обединява абстракт-

ното изображение с наличната архитектурната действителност, като изгражда 
едно цяло посредством разчупено композиционно решение. Художникът се 
изявява в кръга на силезийската култура на графитите.

/фиг. 12/
Стенописът „Бреме“ е дело на френския художник 3TTMAN и е реализиран 

през 2013 г. Многоцветният и хаотичен на пръв поглед образ засяга екзистен-
циалната тема в ежедневието на човешкото битие.
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/фиг. 13/
„Децата на Балут“ е серия от реалистични стенописи. Те са фотокопия, пре-

върнати в нетрадиционен инструмент, чрез който се напомня за драматичната 
история на полските, еврейските и ромските деца от Балут. Стенописите изо-
бразяват реални личности, запечатани върху архивни фотографии. Художникът 
Пьотр Саул, в сътрудничество с Катажина Тоща, реалистично възпроизвеждат 
детски силуети. Картините остават в черно-бели цветове, а децата на Балут мо-
гат да бъдат видени по фасадите на жилищните сгради, разположени на висо-
чината на вторите етажи.

Стенописът е изкуство, което кореспондира с всеки. То не знае разделения 
и не се ръководи от категоризация. Посланието на стенописното изображе-
ние засяга всички, защото повдига въпроси, характерни за човешката приро-
да. Кореспондира с широк кръг хора посредством разбираеми изразни сред-
ства и символи. Уличното изкуство, като графити, бележи своя разцвет, като 
освен средство за украсяване или пропаганда, то активно навлиза и в офици-
алните изложбени зали и галерии по цял свят.
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РОЛЯ И зНАЧЕНИЕ НА ИНСТИТУцИИТЕ  
В СФЕРАТА НА ИзОБРАзИТЕЛНОТО ИзкУСТВО

Ивана П. Петрова 
Национална художествена академия, София

Резюме: Целта на настоящия доклад е да разгледа някои аспекти на ролята и 
значението на институциите в сферата на изкуството. Тук са представени и ана-
лизирани няколко теории, които разглеждат значението на културните институ-
ции. Бих искала да представя някои практики в съвременната ситуация и да се спра 
на процесите, които съпътстват социализирането на едно произведение на изку-
ството и изграждането на един автор в нашата съвременност.

Ключови думи: понятието „изкуство“, културни институции; институцио-
нална теория; критика на институционалната теория, социализиране на изку-
ството, пазар на изкуството; 

Abstract:  The purpose of this report is to examine some aspects of the role and the 
importance of the institutions in the field of art. Here are presented and analyzed a few 
fundamental theories, which are focused on the meaning of the cultural institutions. Also are 
underlined institutional practices of the public and private institutions in the current situation. 
The attention is pointed as well on the processes that accompany the socialization of an art 
work and especially the realization of an author in our time.

Кeywords: the definition of art, cultural institutions; institutional theory; critique of 
institutional theory; socialization of art, art market; 

В настоящия доклад са представени някои основни теории, които анализи-
рат значението на културните институции и са изложени твърдения, които са 
критични към тези теории. Акцентира се и върху някои проблеми на социали-
зирането на едно произведение на изкуството.

Във фокуса на вниманието са от една страна „Институционалната теория“ 
на представителя на американската аналитична философия Джордж Дики, а 
от друга се разглежда критикa на тази теория от английския философ, социо-
лог и антрополог, професор Едуард Скиделски, автор на статията „Но това из-
куство ли е? Нов поглед върху институционалната теория.“71

В началото на миналия век се появяват различни опити да се даде нова 
дефиниция на понятието „изкуство“.72 След Марсел Дюшан е много трудно из-
куството да бъде обяснено със съществуващите дотогава понятия и дефини-
ции за изкуство. Новопоявилите се теории обясняват и защитават промените 
в разбирането за това какво може да бъде изкуство и от какво, и от кого се 
определя кое е изкуство и кое не е.

71  Skidelsky, E. Philosophy, Vol. 82, No. 320 (Apr., 2007), Cambridge University Press on behalf of Royal Institute of Philosophy.
72  Марсел Дюшан с неговото произведение „Фонтан“ , променя представата за „художественото произведение“ и въ-

вежда термина „редимейд“ (от англ. – ready-made – готово направено).
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Джордж Дики дава определение на понятието изкуство в своята книга „Art 
and the Aestetic : An institutional analysis“73. Според това определение, дали 
един обект ще се превърне в произведение на изкуство или не, зависи изцяло 
от институционалния декор. Той дава добре известния пример с шимпанзето 
Бетси от Балтиморската зоологическа градина. .“[Dickie, 1974, p.46]74 Няколко 
картини, нарисувани от шимпанзето, са били изложени в Музея за естествена 
история в Чикаго и според него тези картини не са произведения на изкуство-
то, но ако бяха изложени в Чикагския институт по изкуствата, те щяха да бъдат 
възприети като произведения на изкуството и следователно всичко зависи от 
институционалния декор. 

В днешната действителност ярък пример в подкрепа на теорията на Дики 
е инсталацията на италианския художник Маурицио Кателан, озаглавена 
„Комедиант“, представена в рамките на културното събитие „Маями Арт 
Базел“. Тя представлява банан, залепен на стената с тиксо, като разликата с 
един обикновен банан в супермаркета е именно институционалният декор.  
Световноизвестната галерия „Перотин“ застава зад този обект, легитимирай-
ки го като произведение на изкуството. Следвайки логиката на естетически-
те възгледи на Дики, би означавало, че намерената в курник картина на Ван 
Гог не е била произведение на изкуството, поне до момента, в който е попад-
нала сред подходящия институционален декор.

От определението за изкуство на Дики, не става ясно дали той разгранича-
ва признаването на автора от институцията или признаване на конкретно 
произведение само по себе си за изкуство. Също така той не се ангажира да 
даде определение за това, какво е хубаво изкуство или лошо изкуство, а се 
занимава само с обяснението на необходимия институционален декор, който 
дава на произведението статус на изкуство.75 [Стефанов, Янева, 2001, с.139]76

Възниква въпросът кой именно създава изкуство – добре вписващият се в 
пазара художник или този, който искрено следва своите творчески пориви на 
първо място.  

В книгата на Даниел Гране и Катрин Ламур, „Grands et petits secrets du 
monde de l‘art“ 77 светът на изкуството е представен като мрежа от взаимоот-
ношения, като начините, по които един художник се налага като име и утвърж-
дава своята позиция, все повече се доближават до тези, с които си служи ре-
кламата, давайки пример с британския колекционер Чарлз Саачи, който лан-
сира група художници, служейки си именно с тези методи.78

73  Dickie, G. Art and the Aestetic : An institutional analysis. Cornell University Press. London, 1974.
74  Dickie, G. Art and the Aestetic : An institutional analysis. Cornell University Press. London, 1974. p.46.
75  Dickie, G. Art and the Aestetic : An institutional analysis. Cornell University Press. London, 1974.
76  Стефанов, И., Янева, А., Антология, част втора, Д. Дики, Дефинирайки изкуството,  Аскони –издат, София, 2001, с 139.

77  Danièle, G., Catherine, L. Grands et petits secrets du monde de l‘art, Paris, Fayard, 2010.
78  Danièle G., Catherine L. Grands et petits secrets du monde de l‘art, Paris, Fayard, 2010. p.45.



226

Може да се каже, че тази теория е валидна, когато говорим за концептуал-
но изкуство, тъй като именно актът на заявяването, че даден предмет е изку-
ство, го превръща в такова. Ако се обърнем обаче към импресионистите, едва 
ли институционалната теория е приложима. Ако разгледаме импресионисти-
те през призмата на Институционалната теория, то можем да твърдим, че ста-
тусът на едно произведение на изкуството би могъл да се мени в зависимост 
от времето и мястото.79 Ако вземем една картина например на автор, който не 
е бил признат първоначално и бива признат в последствие от дадена институ-
ция, то неговата творба, замислена като произведение на изкуството, не се е 
променила, а само се е променил институционалният статут на неговата твор-
ба. Можем да зададем въпроса, сменя ли тази творба статута си на произведе-
ние на изкуството в зависимост от институционалната рамка и какво е значе-
нието на първоначалното намерение на автора за създаване на произведение 
на изкуството.

Една противоположна гледна точка на теорията на Джордж Дики предста-
вя британският философ, социолог и антрополог д-р Едуард Скиделски. Той е 
завършил Oксфордския университет и е професор в Университета Ексетер в 
Девън, Великобритания и е специалист по естетика и философия на морала.  
В своя труд „Но това изкуство ли е? Нов поглед върху институционалната тео-
рия на изкуството“, публикуван от университетското издателство на 
Кеймбридж, Скиделски представя своята теза, която критикува институ-
ционалната теория на Дики.

Скиделски заявява: „Три десетилетия след публикацията на есето на Дики 
се вижда широко разпространение на редимейд обекти подобни на тези на 
Дюшан. Леглото на Трейси Емин е един от последните примери за обект, чийто 
статус на обект на изкуството зависи изцяло от неговото институционално 
одобрение. Премахването му от галерията го превръща в най-обикновено 
легло. Такива произведения изглежда, че подкрепят тезата на Дики. Ако те са 
изкуство, то изкуството наистина не е нищо повече от институционално одо-
брение. Аз искам да предложа друга интерпретация. Институционалният ха-
рактер на работи като леглото на Трейси Емин илюстрира не понятието за из-
куството по принцип, а на присъщата изключително за съвременността по-
квара на понятието изкуство.“ [Skidelsky, 2007, p.259]80 

Авторът доказва, че изкуството е било подменено от нещо друго, носещо 
неговото име. При такива обстоятелства институционализмът се явява като 
носител на истината, но не като философска теза за изкуството, а като социо-
логическа теза за изкуството. Според Скиделски, тезата на Дики съдържа уго-

79  Вж. Попов, И. Какво казва „институционалната” естетика относно историята на изкуството? : Поглед върху философ-
ските възгледи на Артър Данто и Джордж Дики. Електронно списание NotaBene. Югозападния университет „Неофит 
Рилски“, Благоевград. 2011, бр.21.

80  Skidelsky, E. Philosophy , Vol. 82, No. 320 (Apr., 2007), Cambridge University Press on behalf of Royal Institute of Philosophy, 
p. 259. Превод на автора.
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ворката, че институционалното одобрение на даден предмет би могло да го 
направи произведение на изкуството, но не би могло да го направи добро 
произведение на изкуството. Според Скиделски определянето на нещо като 
произведение на изкуството може да бъде произволно, но неговата оценка си 
остава въпрос на преценка и вкус.

За да обясни своя възглед за подмяната на същността на изкуството с 
нещо, което носи неговото име, но не и неговите свойства и същност, 
Скиделски дава следния пример: „Както и в случая с изкуството, така и в шаха, 
съществува една „интересна връзка“ между това да се играе шах и това да се 
играе шах добре. Тази връзка е на едно ниво теоретична. Имайки правила за 
игра, ние бихме могли да си изработим оптимална линия на игра. Но тази 
връзка съществува и на нивото на намерението. Някой, който мести своите 
фигури в съгласие с правилата, но без никакво намерение да спечели, някой, 
който например мести коня си безкрайно напред и назад, или изплита осмица 
със своя офицер, то такъв играч не играе шах лошо, а по-скоро не го играе 
изобщо. Той би провалил целта, смисъла на играта, които дават на играта ней-
ната структура.“ [Skidelsky, 2007, p.260]81

Скиделски добавя, че би могъл да съществува добър или лош шах, но не 
може да съществува произволен или безцелен шах. Той добавя, че не всеки 
обект в една художествена галерия е изкуство, така както не всяка последова-
телност от ходове на шахматната дъска е в същността си игра на шах. 82

Скиделски обобщава, че изкуството не е продукт на институционалното 
одобрение. 

Ако можем да обобщим, очевидно е, че критерият за това „Що е то изку-
ство“ е относителен, но също и влиянието на институцията е относително. В 
крайна сметка времето и развитието на процесите в изкуството определят и 
развитието на определенията за изкуството, а творците и техните творби оп-
ределят процесите в развитието на изкуството. Институциите също се менят и 
тяхната роля е временна, тя е особено значима само в отрязъка от време, в 
което те съществуват. По този начин те не могат да бъдат определящи за стой-
ността на дадено произведение на изкуството във времето. Например ако се 
върнем във времето на възникването на импресионизма, можем да разгледа-
ме ситуацията с общопризнатите официални художници от онова време и не-
признатите новатори – импресионисти. Въпреки важната роля на институции-
те за утвърждаване на официалните художници от втората половина на XIX-ти 
век във Франция , както и преобладаващата представа за изкуство, наложена 
чрез тези институции, в последствие нещата се променят коренно.83 От днеш-

81  Edward Skidelsky Philosophy , Vol. 82, No. 320 (Apr., 2007), Cambridge University Press on behalf of Royal Institute of 
Philosophy, p. 260. Превод на автора.

82  Edward Skidelsky Philosophy , Vol. 82, No. 320 (Apr., 2007), Cambridge University Press on behalf of Royal Institute of 
Philosophy, p. 261. Превод на автора.

83  Пример за представянето на това противоречие е излагането, едновременно на официалните и неофициалните 
художници от този период, в музея Орсе в Париж.
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на гледна точка ние възприемаме непризнатите от институциите на своето 
време художници (импресионисти, постимпресионисти) като особено значи-
ми за развитието на изкуството творци и тяхното изкуство е утвърдено от ин-
ституциите. От тази гледна точка можем да заключим, че влиянието на инсти-
туциите върху художника има различно значение от гледна точка на времето 
и изкуството има променлива стойност, както в буквалния смисъл (пазарен 
смисъл), така и в преносния. Експлоатацията на глупавия снобизъм на богати 
(а и не толкова богати) хора в някои случаи носи огромни финансови приходи 
на твореца и на търговеца на изкуство.

В нашата действителност всеки опит за определение на това „Що е то изку-
ство“ може да бъде поставен под съмнение или защитен от даден автор, група 
или институция. 

Възниква въпросът дали художникът може да бъде напълно или частично 
свободен и независим от институциите и какво е нужно на един художник, за 
да покаже той творчеството си на публиката, която би се идентифицирала с 
неговото творческо виждане. Създаването на изкуство зависимо ли е от някоя 
институция, или по-скоро неговото социализиране е зависимо от институции-
те. Един опит да се заобиколи тази зависимост от институциите е стрийт-арт 
течението. То излиза с послание на улицата, сред хората, артистите идват при 
хората, а не обратното. Предимство на този акт е, че публиката е от различни 
групи и посланието има влияние върху случайно преминаващите хора. 

Един от най-изявените стрийт-арт творци Банкси, въпреки нежеланието 
си да се официализира, все пак попада в институциите. Много ключово съби-
тие, състояло се в края на 2018 г., е самоунищожилото се произведение на 
Банкси. Предварително авторът е вградил механизъм за самоунищожение на 
произведението, ако случайно то се озове на тър г. Именно това се случва и с 
попадналото на търг на „Кристис“ произведение „Момиче с балон“. След про-
дажбата му то започна да се самоунищожава пред очите на публиката. 
Художникът, влязъл в официалните структури на институцията чрез този акт 
на вандалство, заявява категорично своята позиция относно институционал-
ния свят на изкуството и пазара на изкуството. Според много специалисти 
неговият акт най-вероятно ще има обратното въздействие, като произведе-
нието ще повиши своята парична стойност с повече от един милион евро. 
Така този акт популяризира още повече Банкси като творец и повишава цени-
те на произведенията му, правейки го още по-ярък участник в институционал-
ния свят на изкуството. От случая с търга на „Кристис“, можем да заключим, че 
дори и художникът да не желае, често той бива въвлечен в структурите на 
институциите. Именно тук се корени сблъсъкът между произведението на из-
куството в неговата основа и първопричината за създаване на едно произве-
дение, и последващото му превръщане в продукт, както е видно от примера с 
произведението на Банкси.
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Особено актуално, като метод да се избегне влиянието на институциите е 
представянето на художниците в интернет, като по този начин всеки един чо-
век се превръща в изразяващ се пред определена публика индивид. По този 
начин дистанцията между автора и публиката се скъсява и ролята на институ-
циите във връзката автор-публика силно намалява, но това е обект на друго 
изследване.

Считам, че повишаващото се значение на пазарните принципи в сферата 
на изкуството може да доведе до преднамереност на създаваните артефакти с 
цел авторът да се впише в дадена пазарна ниша, вместо да се отдаде на своите 
творчески търсения и идеали. Пример за това могат да бъдат течения в изку-
ството, в които се наблюдава една повторяемост на изразните средства и на-
чините на създаване на артефакт. 

В заключение можем да заявим, че естетическите възгледи на Джордж 
Дики имат своите привърженици, както и своето място в съвременното разби-
ране на понятието за изкуство, но и своите ограничения. Теорията на Дики 
изиграва съществена роля за утвърждаване влиянието на институциите в съ-
временното визуално изкуство, като оставя на заден план значението на 
собствената стойност на произведението на изкуството. Институциите имат 
важна роля в развитието на изкуството, но както техните качества, така и тех-
ните недостатъци и по-конкретно, техните институционални стратегии, се от-
разяват на неговото развитие и затова тяхната роля не би трябвало да е 
определяща.
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РАзЛИЧНИЯТ ЕзИк НА ФОТОгРАФИЯТА 
АНТОТИПИЯ – БЕзОПАСНИЯТ ЕкОЛОгИЧЕН ФОТО-ПРОцЕС
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Резюме: Целта на научния доклад е да разкрие и покаже едно различно лице на 
фотографията, а именно алтернативната, с нейните така наречени исторически 
процеси. Един от многобройните такива е антотипия – екологичен процес, тъй 
като се занимава с растителния свят (без каквато да е химия) и възможността 
чрез емулсия, добита от растения, да се прехвърли фотографски образ. В доклада се 
представя разнообразието на цветове и пътят, технически и художествен, за по-
лучаване на фотографско изображение.

Abstract: The intention of the scientific report is to acquaint and discover a different face 
of photography, namely the alternative photography, with its so-called historical processes. 
One of the many is the anthotype – an ecological process, as it deals with the world of plants 
(without any chemistry) and the ability to transfer a photographic image through an emulsion 
obtained from plants. The report presents the variety of colors and the way, technical and 
artistic to obtain a photographic image.

Ключови думи: Фотография, алтернативни фотопроцеси, антотипия, рас-
тения, цветя, емулсия, светлина

Keywords: Photography, alternative photo processes, anthotype, plants, flowers, 
emulsion, light
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сър Джон Хершел 
7 март 1792 г. – 11 май 1871 г., Великобритания

Кога фотографията се превръща в изкуство? Фотографията сама по себе си 
подсказва ли почерка на твореца, застанал зад обектива, и може ли да раз-
глеждаме и нея, и картината като произведения на изкуството с различен под-
ход и техники на изобразяване?

Да, фотографията притежава висока художествена стойност, която има до-
пирни точки с живописта, а в ахроматичния си вариант особено много се ро-
дее с графиката. „В настоящето се приема дори като една от техниките в изящ-
ната графика и фото-графики участват в конкурси и други форуми на графич-
ното изкуство“ [Касапян, 2015, с.265]. Историята на отпечатване на снимки 
предоставя техники и инструменти, които могат да дадат истинска творческа 
свобода. Такава е Алтернативната фотография, с нейните разнообразни про-
цеси, които продължават да поддържат любопитството на артистичния свят.

В нашето съвремие, богато на разнообразни мобилни устройства, е много 
лесно да се създава изображение, което бързо да се импортира и да се разпе-
чатва. Но колко по-интересно би било, ако се обърнем назад и правим отпеча-
тък за няколко дни или седмици, с много проби и грешки по време на работа. 
Това е прекрасен начин да се разсъждава върху фотографския процес, върху 
изображението и емоцията, която ни се подарява. Тези процеси, които се от-
личават с отпечатване на ръка, са популярни като алтернативни. Терминът 
алтернативен процес се отнася до всеки нетрадиционен или некомерсиален 
фотографски печат. Създава се интерес към историческите фотографски про-
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цеси, включително: пин-хол, дагеротипия, солни отпечатъци, цианотипия, от-
печатъци от платина / паладий, гум-ойл и бром-ойл, отпечатъци на Van Dyke 
Brown, албуминови отпечатъци и много други. Но има още един фотографски 
процес, с много деликатен и екологично чист начин на отпечатване, при който 
не се използва нищо друго, освен фоточувствителния материал на растенията, 
намерени в природата, в градината или на пазара за цветя. Това е антотипия 
– фотокамерен печат без камера, който използва фоточувствителни пигменти, 
добити от растения.

Знанието за цветовете на растенията съществува много преди изобретява-
нето на антотиповете. От началото на човечеството растенията са били из-
ползвани за направата на дрехи и предмети на труда, а също и за оцветяване 
на тези предмети, украсяване на кожата на хората за церемонии и празнен-
ства и за да се придава цвят на храната.

Растенията и цветята са повлияли за еволюцията на цялата ни исто-
рия. Доказателствата сочат, че лечебните свойства на растенията са били из-
ползвани преди 60 000 години от неандерталците. В Египет, живеещите сред 
пустинята, използвали река Нил като основен източник на вода за растител-
ността. Фараоните са погребвани с венци от цветя, зеленина и плодове, за да 
ги придружават в опасното и сложно пътуване към отвъдното. В страна, къде-
то сушата е била съдбоносна, растенията са били знак за богатство. Японски 
майстори на татуировки са използвали шафран за червено, индиго за синьо, 
зелено от минерали и жълто от арсен, гардения и гамбодж. Лицето на гейша е 
побелявано от оризов прах, а устните ú боядисани в червено с пигмент от 
шафран. Откриването и използването на растения и цветя във фотографията е 
внимателно изследвано.

Антотипията е едно чудато хрумване на сър Джон Хершел, който създава 
процеса и след което го усъвършенства в началото на 1840-та. Той единствено 
се нуждаел от естествено добити цветове от цветя и плодове, малко алкохол и 
светлина... основните неща, които се препоръчват на всекиго за едно роман-
тично приключение. Както е при повечето алтернативни процеси и тук много 
хора са имали участие в тяхното откриване. За антотипията, за описанието и 
разработването заслугата е приписвана на Хершел – по-специално чувстви-
телността на растителните пигменти към УВ лъчите, но принос са имали и дру-
ги хора, като Мери Самървил и Хенри Вогъл. Работата на Самървил била де-
тайлно описана в писмо до Хершел (последвали негови собатвени изследва-
ния) през 1845-та, където обсъжда в детайли действието на лъчите и техния 
избелващ ефект върху пигментите или тяхната промяна в сини и червени 
цветове. 
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Сър Джон Хершел, английски учен – математик, астроном, химик и експе-
риментален фотограф-изобретател, със значителни приноси в областта на бо-
таниката, описва какво се случва, когато е направен антотип, в доклада си от 
1842 г. „Действието на лъчите на слънчевия спектър върху растителните цве-
тове и някои нови фотографски процеси“ във „Философските транзакции на 
Кралското общество“, кн. 133 (1842), стр. 181–215.

 Думата антотип идва от гръцката дума anthos за цвете. В пътешествието на 
Хершел да изследва новата наука „фотография“ (дума, която той е измислил) 
той избистря всичките си познания за светлината, цвета, и ботаниката и започ-
ва да работи по един практичен процес, с който да се правят образи посред-
ством естествени натурални пигменти. Ето как самият той го описва в публика-
ция в Royal Society, през 1842-та, „За въздействието на лъчите на соларния 
спектър върху цвета на зеленчуци и за някои нови фотографски процеси,... 
работейки с цветовете на цветята обикновено процедирам по следния на-
чин: венчелистчетата на свежите цветя или други части, които имат една-
къв цвят, смилам на каша в мраморно хаванче или самостоятелно, или в ком-
бинация с малко алкохол, и след това получавам сок, прецеден през чист паму-
чен плат. След това разнасям този сок с плоска четка върху хартия, която 
след това суша на въздух, без да прилагам изкуствена топлина или най-много 
с лека топлина, идваща от надигащия се топъл въздух от печка Арнот.“ В съ-
щия текст Хершел пише: „резултатите са положителни; да се има предвид, 
че светлината разрушава цвета или напълно, или с остатъчен оттенък, 
върху който няма по-нататъшно въздействие, а ако има – то е пренебрежи-
мо. И така има ефект на един вид хроматичен анализ, в който два различими 
елемента на цвета са разделени, чрез разрушаването на единия и оставяне-
то на другия непокътнат. Колкото е по-стара хартията или тинктурата, с 
която е обработвана, толкова по-сериозен е остатъчният оттенък.“ 
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Хенри Х. Снелинг описва в „История и практика на изкуството на фотогра-
фията“ какво се случва, когато емулсията върху покритата хартия избледнее 
до по-светъл цвят, тъй като слънчевата светлина унищожава пигмента на от-
критите места. Той прави следното описание на процеса Антотипия: „От пре-
глед на изследванията на сър Джон Хершел върху оцветяващата материя 
на растенията ще се види, че действието на слънчевите лъчи е да унищо-
жават цвета, като се извършва един вид хроматичен анализ, при който 
два различни елемента на един цвят са разделени, като се унищожава еди-
ния за сметка на другия, който е незасегнат. Действието е нищожно във 
видимия спектър и по този начин се проявява широко разграничение меж-
ду действието на слънчевите лъчи върху растителните сокове и върху 
аргентиновите съединения, като последното е най-чувствително засег-
нато от невидимите лъчи отвъд УВ лъчите." 

Също така в глава X, страница 65 пише: „Сър Джон Хершел в някои опити 
описва случващи се промени при отделянето на въглеродна киселина до хими-
ческа промяна, в зависимост от усвояването на кислорода.“ Процесът може 
да бъде описан и по философски и красив начин, както е направено през 1843 
г. в книгата „Фотогенична манипулация“ на Джордж Томас Фишър, публикува-
на от Джордж Найт и синове в Лондон:

„...цветята, пропити със своята жизненост устояват на въздействие-
то на всички външни влияния. Пъпките цъфтят и прецъфтяват в красо-
та и аромат, но стават обект, когато жизнената им енергия се изчерпи 
при липсата на светлина – цветът изчезва или се променя; всъщност се 
наблюдава фотогенен процес.“

Химията естествено не се е променила след изобретяването на антотипа. 
Едно десетилетие по-рано, през 1832 г., Хершел провежда няколко експери-
мента, в които напълва стъклени епруветки с разтвор, наречен платинат на 
лайм (още се нарича калциев хлорoпатинат). Той описва изследванията си в 
публикация, наречена „On the Action of Light in Determining the Precipitation of 
Muriate of Platinum by Lime-water“, през юли същата година. В този текст той 
констатира „невероятното действие на светлината“, ограничена до вио-
летовия край на спктъра и как прави разтвор от венчелистчета на червена 
роза и след това го подкислява с малко количество сярна киселина (с цел по-
добре да се отдели цветът от венчелистчетата на розата). Той налива епрувет-
ките си с тази течност, а след това добавя в записките си как червената тинкту-
ра от разтвора, оцветен от розата, предпазва платината от лайм от това да 
бъде изцяло повлияна от УВ лъчите. Въпреки че Хершел не описва какво точ-
но е целял с този експеримент, в средата на 1832 г., се наблюдават две направ-
ления за бъдещи изследвания: селективното филтриране на светлината, с цел 
да се манипулира експонацията на светлочувствителни материали като сре-



235

брото, и използването на натурални пигменти от цветя, за да се правят образи 
посредством концепцията на обезцветяване на тези цветове от светлината. 
Друга интересна информация относно работата на Хершел е за процес, който 
той нарекъл каленотипия, открит през 1842 г., същата година като натотипия-
та. Този процес бил обречен на провал от самото си начало поради изключи-
телно реактивната природа на живачния хлорид, на който се осланя, за да 
направи „най-невероятните възможни“ железно-живачни принтове. Няма 
много информация за този процес, въпреки че според д-р Марк Уеър, воде-
щия световен авторитет по сър Джон, Хершел провел изключително много 
експерименти, свързани с тази техника, в сравнение с експериментите, които 
направил за цианотипия и хрисотипия взети заедно. Една улика, за това над 
какво е работел Хершел и при каленотипията и при антотипията, тъй като ра-
ботел и по двата процецса едновременно в лабораторията си през 1842 г., е 
растение, наречено Salsola kali (Преведено от английски – Kali turgidum, обик-
новено известен като бодлива солена или бодлива стъклена, е едногодишно 
растение, което расте в солени пясъчни крайбрежни почви. Разпространението 
му в Европа е по бреговете на Балтийско море, Северно море и Атлантическия 
океан). Това растение може би е получило името си от арабската дума al qali/
kali (давайки началото на английската дума за алкални соли). Думата описва 
растение, което Хершел явно е познавал като бодлива трева. Salsola kali е рас-
тение, основно изградено от протеини, фибри, прах, и около 5% оксалова ки-
селина. В библейски времена е било горено за добив на сапун, поради значи-
телното си алкално съдържание. В съвремието понякога се ползва като храна 
за добитъка и като основна съставка при производството на soda ash (натриев 
карбонат), когато растението е изгорено до прах. Ето къде може да е връзката: 
Хершел може би е чел, че натриевият карбонат дава лимоново жълт цвят, ко-
гато се смеси с разтвор на винена киселина и сода бикарбонат. Той най-веро-
ятно е знаел за изблеващите свойства на натриевия карбонат, които се ползва-
ли при желязо-базирани процеси като цианотипията. И точно тази простичка 
точка може да е връзката между експериментите му с каленотипията, циано-
типията и антотипията, всички в един и същ времеви период. Хершел провел 
първите си фотографски експерименти с растителен пигмент, чрез анализира-
нето на чувствителността към светлината на естествени пигменти от зеленчу-
ци и други растения. Имал за пример художниците, които отдавна търсели 
материали, откривани в природата, за своите бои и пигменти, защото знаели, 
че те няма да избледняват толкова много като флавоноидите, намиращи се в 
растенията. Хершел прави връзка със знанието за това как специфично оцве-
тени предмети отразяват светлината в същия нюанс/оттенък докато абсорби-
рат дължините на вълните на всички други нюанси. Още един фрагмент от 
процеса на антотипията е, как Хершел наблюдава, че докато един цвят отразя-
ва собствения си цвят, пигментите, които го съставят, могат да бъдат избелени 
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от светлината от спектъра на срещуположния му цвят. Например, Хенри Вогъл 
експериментира през 1816 г. с червени карамфили, които ставали бели/ без-
цветни само за няколко дни поставени зад синьо стъкло, но почти нямали 
промяна ако се сложат зад червено стъкло. Това било допълнително потвър-
дено, след като Вогъл докладвал, че хартия, напоена с екстракт от червен ка-
рамфил, давала същите резултати. Как цветът се абсорбира, определя как цве-
тът се възприема. Цветът, който най-много се абсорбира, е противоположен 
на наблюдавания. Материал, който абсорбира синия цвят не изглежда син, 
тъй като цветовете, които не се абсорбират (а се отразяват) са тези, които ние 
можем да видим. Като пример: калиев и амониев дихромат (често използвани 
в гум бихроматния процес) са брилянтно червено-оранжеви за окото, защото 
тези химикали абсорбират точно противоположния син цвят. В допълнение, 
оранжево-жълт очувствител би се обезцветил по-агресивно от сини лъчи, до-
като излъчва оранжево-жълти светлинни лъчи. Сини пигменти се обезцветя-
ват от червено-оранжеви и жълти лъчи, докато лилави и розови пигменти – от 
зелени и жълти лъчи. Най-простото обяснение е, че антотипията използва пиг-
ментите на боровинки, листа и цветя за своето оцветяване. Много често цве-
тът на използваните цветя не е цветът, с който се оказва, че се покрива харти-
ята и това се дължи на различния начин по който определени цветя реагират 
на УВ лъчите и на киселиността или алкалността на разтвора, с който се обра-
ботва подкрепящата и основната хартии. След като се събере, растителният 
материал се стрива до пулпа, с консистенцията на каша, смесен с малко алко-
хол, който спомага разрушаването на растителната материя, прави я по-течна 
и съхранява истинския цвят; и след това се прецежда през памучен плат, за да 
се получи чистият екстракт, без твърди частици. В чистия му вид може да се 
гледа на този екстракт като за очувствяващ химикал. След това този чист течен 
екстракт се нанася няколко пъти на леко намокрена на задната страна хартия, 
след което се суши. Друг вариант е тотално да се потопи хартията в екстракта 
за наистина дълбоко насищане със сока. След сушенето, се полага филмов или 
дигитален позитив, или материал за фотограма. Поставя се комбинацията от 
обработената със сока хартия и материалът, който ще се експонира в рамка за 
контактно копиране или под натиск/притискане с клампи, или между две 
стъкла, и се поставя на слънчева светлина често за много дълго време. 
Средностатистическата експонация през лятото изцяло зависи от това колко е 
свеж растителният материал, индивидуалната оцветяваща сила на използва-
ните цветя, интензитета на светлината, използваната хартия и от това дали е 
ползвана киселина или основа при приготвянето на разтвора. В общи линии, 
експонацията може да отнеме от няколко часа, с екстракт от цвекло, до някол-
ко седмици с растение, което е с по-слаба чувствителност. Ще трябва да се от-
варя контактната рамка и да се проверява на всеки няколко часа/дни. 
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Един интересен факт за антотипията. Това е било традиция във Франция 
още през 1700-та година, при която шаблони са слагани на плодове. След като 
шаблонът е бил сигурно фиксиран, плодът се е излагал на слънце. Шаблонът е 
пречил на слънчевата светлина да има ефект върху тъканите на плода под 
него, а около него плодът узрявал в ярък цвят.

Хенри Шнелинг, наблюдавайки ефекта на светлината върху соковете от 
растителен материал, споделя успешните резултати:

*замразени и свежи къпини са бърз и богат източник на тоналности;
*свежите боровинки изглеждат като добър вариант, но всъщност не дават 

добри резултати. Когато са замразени обаче работят много добре и обикнове-
но резултатите са лилавеещи;

*касисът дава много добър магента цвят, както и малините;
*цвеклото е чудесен вариант за образи в червено;
*сварени кафяви люспи от лук създават дълбок кафяв цвят
*свежият спанак е ярко зелен, а старият дава леко жълто-зелен сок;
*латинките оцветяват в разнообразие от цветове, от тях лесно се получава 

контрастно зелено, което бързо се повлиява от светлината;
*венчелистчетата на Дамското сърце дават светлосин цвят, въпреки че са-

мите те са розови;
*лилавата теменужка също дава прекрасно синьо;
*калифорнийският мак има жълт и оранжев сорт. С тях се получават бързи 

резултати;
*червеният мак дава хубав лавандулов цвят. При работата с мак, добавяйте 

и средната част от тичинката за по-богат цвят. Това е бил любимият материал 
на Хершел;

*черният орех дава много наситен оранжево-кафяв цвят;
*куркума за чист жълт цвят;
*фуксия – опитайте различните части от цвета за различни цветове; 
*можете да използвате за пигмент червено вино, от което получавате всич-

ко наготово. 
Използвайте своето въображение и експериментирайте с това, което мо-

жете да намерите в градината си, в гората или на пазара.
Ето от какво имате нужда, за да започнете своя антотипин процес:
– Венчелистчета от цвете, горски плодове или друго растение;
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– Стъклен съд или порцеланово хаванче, или електрически блендер за 
смесване на съставките; 

– Вода, за предпочитане дестилирана, деминерализирана или алкохол;
– За прецеждане филтър за кафе, памучен плат (тензух) или много фина 

цедка;

– Четка;
– Акварелна хартия, памучна;
– Стъкла за притискане при контактно копиране;
– Позитив или малки елементни за правене на фотограми;
– Слънчева свитлина. 
Също така добре е да се помисли и за работното място, да се покрие работ-

ния плот. Ще са нужни ножици, ръкавици, стара дреха, кърпа за почестване.
При някои рецепти ще се нуждаете от много растителен материал, за да 

извлечете достатъчно цвят. При други, като например каша от лилави ириси, 
няма да се нуждаете от голям брой от тях. Ако имате желание да получите на-
края подсилен цвят на крайния образ, може да експериментирате да подкис-
лите своята каша с малко оцетна киселина (винен или ябълков оцет). Това 
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предпазва материята от твърде бързо оксидиране и бързата загуба на цвят. 
Ако решите да не потапяте цялата хартия, ще се нуждаете от валяк или четка 
със синтетични влакна за нанасяне, избрани позитивни (не негативни) филми, 
материали за фотограми или каквото друго решите. Много важно е да се за-
помни: позитивен филм ще даде позитивен образ, докато негативен 
филм, ще даде негативен образ! Отново, причината за това е, че слънцето 
ще доведе до редукция и обезцветяване, а не потъмняване в резултат на екс-
понацията! Използвайки позитивен филм, сенчестите зони са тъмни и до из-
вестна степен ще спрат или поне намалят избелващото действие на слънцето 
върху принта. Това ще означава, че цветът от боровинки, цветя, зеленчуци ще 
остане в тези зони непроменен. Светлите зони са по-светли и във филмовия 
позитив и това позволява преминаващата слънчева светлина на това място да 
обезцвети покритието от растителния материал върху хартията. Препоръчва 
се високо контрастни позитиви, докато сте в началото на разучаване на про-
цеса. Сега поставете филмовия си позитив върху хартията и ги фиксирайте 
така в рамка за контактно копиране и експонирайте на слънчева светлина, 
колкото е необходимо. В зависимост от растителния материал, който сте из-
брали, това може да е от няколко часа до няколко седмици. Когато експонаци-
ята приключи, това е краят на процеса. Няма миене или проявяване. Хилядите 
различни растителни емулсии ще имат различна устойчивост на цветовете и 
различната сила на слънцето, в зависимост от сезона, а времето и географско-
то ви местоположение също ще имат значение. Едно нещо, което може да се 
каже със сигурност, е, че става въпрос за дни или седмици, а не за минути или 
часове. Изисква се търпение.

             

„Антотипът е причудлив и очарователен процес от самото начало на 
фотографията и плод на въображението и таланта на художник-учени като 
Хершел, Хънт и Сомервил. Но не процесът прави работата му значима, а пое-
тичността и силата на неговото послание“

А. Кристофър Джеймс, директор в The Art Institute of Boston.
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Алтернативните фотографски процеси не са бучката лед на фотогра-

фията. Те продължават да дават възможност за себеизява и емоция на 
артистите, които с любопитство, внимание и упоритост творят 
фотография!
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СИмЕТРИЯ В РЕЛЕФА И СкУЛПТУРАТА НА жАН (ХАНС) АРП

Мартин Ф. Трифонов 
Резюме: През първите десетилетия на XХ век на преден план в търсенията на 

художниците е видим стремеж към все по-абстрактен прочит и интерпретиране 
на света. Една част от авторите експериментирали с по-строго геометрични 
композиции, които имат малко препратки към биологичната природа. Други, като 
скулпторът Жан Арп, намират вдъхновението си в естествените природни проце-
си. Проучвайки органичния свят в дълбочина, той създава творчество, отличава-
що се с биоморфни форми, езикът на което развива постепенно в рисунките, реле-
фите и скулптурите си. Част от това развитие би могло да бъде анализирано, ако 
проследим проявленията на симетрия в работите от различни периоди на худож-
ника. Симетрия, която спомага за баланса в композициите на Арп и е съществена за 
равновесието в самата природа.

Ключови думи: Жан Арп, абстракция, симетрия, биоморфизъм, растеж

Abstract: During the first decades of the twentieth century there was a visible desire from 
artists to interpet the world in a more abstract way. Some of them experimented with more 
strictly geometric compositions that have little reference to the biological nature. Others, such 
as the sculptor Jean Arp, found inspiration in natural processes. Exploring the organic world in 
depth he created numerous works, characterized with biomorphic forms, the language of 
which he gradually developed in his drawings, reliefs and sculptures. Part of this development 
could be analyzed by tracing the vestiges of symmetry in the works of different periods done 
by the artist. A symmetry that is serving as a balance in Arp‘s compositions and that is essential 
for the balance in nature itself.

Key words: Jean Arp, abstraction, symmetry, biomorphism, growth.

Жан (Ханс) Арп е художник с разнообразно творчество, намиращо израз в 
различни медии, като рисунка, релеф, скулптура, колаж, бродерия. Роден е 
през 1886 г. в Страсбург като германски гражданин, поради тогавашните тери-
ториални граници. баща му е германец, а майка му – французойка. След края 
на Първата световна война областта Елзас и Лотарингия е върната на Франция 
и според френския закон гражданите с името Ханс се преименуват на Жан. 
Като художник Арп е считан за едно от най-влиятелните имена от ранния XX 
век, също така и за един от главните патрони на органичната абстракция – ху-
дожествено движение, ориентирано около преобразяванията и непрекъсна-
тите процеси на промяна и растеж, наблюдавани в природата. Освен в изобра-
зителното изкуство, неговите идеи биват изразени и чрез поезията. Своята 
поема от 1931 г. „Strasbourg Configuration“84, Арп започва с директното изявле-
ние: „ich bin in der natur geboren“85. Думи, които утвърждават неговата преда-

84 Написана на немски през 1931 г.
85 „роден съм в природата“ 
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ност към естествените закони на природата, водещи го през едно изключител-
но продуктивно творчество, характерно с органичните си форми. 

Още от дете Арп проявява остър интерес към поезията и изящните изку-
ства, но в хода на обучението си първо в Страсбург, а по-късно и в художестве-
ното училище във Ваймар и Академията Жулиен в Париж, се разочарова от 
конвенционалните образователни методи, все още свързани с класическата 
традиция. Още през 1907 г. в Париж излага заедно с Матис и Синяк86, но скоро 
след преместването си в Швейцария прави първите си нефигуративни карти-
ни. От тук нататък поема своя път към абстрактното изкуство. Един от основа-
телите на Дада групата в Цюрих, близък до кръга сюрреалисти, Арп допринася 
с многобройни нововъведения, които не само осигуряват признанието на съ-
временните му колеги, но продължават и да вдъхновяват поколения художни-
ци. Художествените търсения на Арп имат основна роля в развитието на така 
наречената „биоморфна“87 скулптура. Нека разберем откъде произлизат коре-
ните на изкуството, което днес определяме като „биоморфно“, както и прояв-
ленията му в характерния за Арп речник от форми с отправни точки в орга-
ничния свят. Можем ли в такъв набор от художествени средства да проследим 
развитието на композиционни принципи, засягащи различени типове 
симетрия?

Абстракцията е основният термин, с който бихме могли да обобщим глав-
ните тенденции на първата половина на XX век. Художниците се дистанцират 
от наподобителността и описателността за сметка на чистите абстрактни фор-
ми, приемайки най-разнообразни подходи. Още от ранните години на разви-
тието си, в абстрактното изкуство се обособяват две основни тенденции, про-
тивостоящи си в подхода към отделянето на изобразявания обект от заобика-
лящия свят. В първата пълната еманципация на образа от всичко, което вече 
съществува, е постигната чрез средствата на геометричната абстракция, пред-
ставляващи най-често основните геометрични фигури, като квадрат, кръг, 
права линия и прав ъгъл. Именно в тази посока са и ранните търсения на Жан 
Арп, пример за които са неговите бродерии и илюстрации (ил. 1). 

За разлика от нея, опираща се главно на рационалното и логичното, втора-
та тенденция е подхранвана от емоцията и интуицията на художниците и се 
уповава на плавно течащи, извити силуети. Изразът, който официално е въз-
приет за определението на такива творби с препратки към биологичната при-
рода, но не директно възпроизвеждащи нейните проявления, е наречен „био-
морфен“. Зает от природните науки и за първи път използван в контекста през 
1835 г. от английския художествен критик Джофри Григсън, терминът по-къс-
но е утвърден от тогавашния директор на Музея за модерно изкуство в Ню 

86 Анри Матис (1869-1954 г.) и Пол Синяк (1863-1935 г.) са френски художници с огромен принос за раз-
витието на модерното изкуство.

87 От гръцки βιο-живот и μορφή-форма.
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Йорк, Алфред Бар, който го използва в каталога към изложбата Кубизъм и 
Абстрактно изкуство от 1936 г. Чрез тази изложба Бар представя двете ос-
новни противостоящи си тенденции в абстрактното изкуство, като позицио-
нира Арп именно в биоморфната, проследена с корени в изкуството на Гоген, 
обвързана с фувизма, абстрактния експресионизъм и сюрреализма. За него-
вата творбата Човешка конкреция88 от 1935 г., Алгред Бар пише, че е „като 
скулптурна протоплазма, наполовина органичен, наполовина изваян от во-
дата бял камък.“ [Barr, p. 186].

Въпросната скулптура, представена на изложбата, е характерна за един пе-
риод от тридесетте години, когато Арп за първи път развива произведенията 
си в пълния смисъл на триизмерност, но за да достигне до кръглата скулптура 
характерния органичен език с отличителните белези, описани от Бар, минава 
през последователно експериментиране с релефа и рисунката. Първоначално 
експериментите му включват форми от всякакъв тип, но през 1917 г. прави за 
себе си едно съществено откритие, за което казва: „Тази същата година, 1917, 
изоставих проблема за симетрията в ксилографията (дървореза) и бродери-
ите. Малко след това открих решаващи форми. В Аскона направих рисунки с 
туш на счупени клони, корени, треви и камъни, които езерото беше изхвърли-
ло на брега. Накрая опростих тези форми и обединих техните същности в 
плаващи овали, символи на метаморфозите и развитието на тела…“ [Arp 
on Arp, 1974, p.271]. Тези ранни опити и произлязлата от тях серия рисунки и 
релефи, авторът назовава „земни форми“.

Въпреки че Арп ни информира за изоставянето на симетрията, позната от 
работите му до този момент, ние можем да проследим нейни различни прояв-
ления и в по-късни творби. Бихме могли да кажем, че с преминаването от един 
геометричен към органичен формален речник, както и от двумерно към три-
мерно пространство, симетрията в работите му се усложнява и става не така 
ясна, каквато е без съмнение в по-ранните му произведения. Възможно е това 
усложняване да е следствие на интуитивния му подход в процеса на работа. За 
него свидетелства художникът Ханс Рихтер89: „…бях изумен от изникналите 
от въображението и без никаква подготовка от неколеблива, свободна ръка 
„насаждения от краставици“ (както ги наричах).[Richter, 1961, p. 11]. „Не разби-
рах, как някой би могъл да произведе такова количество за толкова кратко 
време, без задръжки и без скрупули. Какво мога да направя? Расте от мен, като 
ноктите на краката. Трябва да го изрежа и тогава расте отново.“ [Richter, 
1964, p. 44 – 45]. Интуитивният подход би могъл да обясни „долавянето“ на раз-
лични типове симетрии и ритмики, които така или иначе са тенденция, наблю-
давана в природните процеси и форми, но биха могли да бъдат и резултат на 

88 Конкреция-термин от геологията. От латински concretio, concretion – втвърдяване.
89 Ханс Рихтер (1888–1976) е немски художник авангардист и филмов експериментатор. Свързан е с дви-

жението Дада.



244

факта, че много от релефите и кръглите си скулптури, Арп изработва, комбини-
райки по различни начини предварително готови подобни по форма елементи. 

В дървения релеф Птица-мъж (ил. 2) от 1920 г. например, ясно се чете дву-
странна симетрия с огледално отразени елементи в два плана. Макар и не на-
пълно симетрични по форма, двете страни са балансирани със средствата на 
цвета. Задният план представлява основната равнина с отчетлив антропомор-
фен силует, познат и от рисунки на автора. Върху нея са закрепени разположе-
ните огледално два еднакви елемента, също характерни по форма за биомор-
фния речник на Арп, открояващ се с плаващи силуети и плавни преходи.Друг 
пример за преноса и развитието във времето на идеята за симетрия в орга-
ничната абстракция са два релефа, направени през около двайсет години. 

В по-ранния Погребение на птици и пеперуди 1916–17 (ил. 3-ляво) отново 
виждаме използвания от скулптора принцип на аранжиране на предварител-
но изрязани от дървени плоскости елементи, като в случая те са подредени в 
три равнини, образуващи три плана. Тук имаме транслационна симетрия, но 
от малко по-различен тип и балансът е постигнат чрез подобни силуети, като 
този от лявата страна е „негативен“, а от дясната „позитивен“. 

Във втория релеф, озаглавен Растителна симетрия (ил. 3-дясно) и направен 
през 1946 г., наименованието, дадено от автора, говори ясно за идеята и ком-
позиционното решение. За него Арп използва абсолютно същите елементи от 
най-високия план в Погребение на птици и пеперуди, като този път ги е пре-
аранжирал в чиста двустранна симетрия, характерна за природата, например, 
в много от листата на дърветата. Въпреки това, природните форми не са външ-
но наподобени, за да приличат конкретно на растение или листо, а художни-
кът ни представя неговата идея за ритъма в процесите на промяна и растеж. 
Арп казва: „Ние не искаме да копираме природата. Ние не искаме да повтаря-
ме, ние искаме да раждаме. Ние искаме да раждаме, както едно растение раж-
да плод, а не го копира. Искаме да раждаме директно, а не чрез интерпрета-
ция.“ [Arp, 1948, p. 70]. 

В края на двадесетте и началото на тридесетте години, Арп започва своя 
преход от релефа към кръглата скулптура, използвайки неконвенционални 
методи за представянето ù. 

В един от най-ранните опити, като Профили на черупка (ил. 4), той използва 
плоски, изрязани от дърво форми, познати от по-ранни релефи, но в случая 
релефът бива разгънат, за да стои самостоятелно в пространството. Трите мо-
дула са идентични, като двата горни са завъртени спрямо обща точка и офор-
мят основното „тяло“ на скулптурата, което е чист пример за ротационна симе-
трия. Третият е огледално отражение на първите и е завъртян под прав ъгъл 
спрямо равнината, образувана от тях, представлявайки основа, върху която 
да стъпят. По този начин работата може да бъде разгледана като комбинация 
от два типа симетрия.
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С напредъка на тридесетте години на века ангажирането на органични 
форми, познати от рисунките и релефите на Арп, се разпростира в трите изме-
рения, където природните процеси могат да бъдат преведени още по-ясно и 
по-силно. Началото било дадено от серия, която авторът нарича „Конкреции“ 
и обяснил така: „„Конкреция“ обозначава втвърдяването, масата на камъка, 
растението, животното, човека. „Конкреция“ е нещо, което е израснало.“ 
[Jean Arp „Looking“ in Arp, op. cit., p. 14]. Творбите от тази серия се характеризи-
рат с хоризонталното си ориентиране и липсата на постамент. Формите наис-
тина напомнят за някаква промяна, растеж или дори деление на клетки, както 
е в творбата Човешка конкреция 1934 (ил. 5). 

При преминаването от двумерно към тримерно пространство симетрията 
от двустранна следва да стане полярна, а флуидният контур на формите от 
релефите и рисунките се е превърнал в овалите на отделните обеми, от които 
е изградена скулптурата. Наличието на тези полюси, „растящи“ от общ център, 
допълнително подкрепя аналогиите, с които авторът ни запознава. В своето 
есе „Във великото студио на природата.“, Астрид фон Астен пише: „Невидими 
пулсиращи сили създават напрежение в отделните форми, което тласка от-
вътре навън, така сякаш се появяват все нови и нови контури. Тяхната под-
редба ни напомня на растежа и изменението на клетките, видени под микро-
скоп.“ [von Asten, 2011, p. 17.]

Освен развитие по хоризонтала, Арп търси развитие на своите скулптури и 
във височина. Познатия подход на композиране от релефа, чрез аранжиране на 
предварително подготвени елементи, скулпторът използва и в изграждането на 
тези си произведения, свързвайки предварително отлети от гипс овални фор-
ми, наричани от него „пъпки“, каквато е работата от 1938 г. Растеж (ил. 6).

Това разгръщане по вертикала, наред със заглавието, дадено от автора, от-
ново е препратка към природните процеси. Изкуствоведката Катрин Крафт 
пише: „Работата на Арп се противопоставяла на скулптурната традиция 
на правостоящата фигура, преосмисляйки я от гледна точка на природните 
процеси;… разкрива устойчивия нагоре растеж на растения, извиващи се и 
обръщащи се, за да хванат слънцето,…“ [Craft, 2018, p. 39 – 40]

Една от може би най-характерните работи от този тип е Торс с пъпки (ил. 7). 
Тя представлява пример за композиция, сглобена от множество подобни 

фрагменти „пъпки“, прекрасно затворена, като прогресия с ясно начало и 
край: „…най-долната пъпка е изрязана, за да стъпи на земята, и върха на най-
горната пъпка, той намалил и леко изкривил в една траектория, която из-
тънчено затваря възможността за допълнителен растеж нагоре“. [Craft, 
2018, p. 41]. В тази скулптура отново откриваме полярна симетрия, като този 
път тя е комбинирана и с транслационна симетрия, а двата полюса предста-
вляват прецизно намерените граници на композицията. Това не позволява на 
образеца да продължава до безкрайност. 
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В заключение може да се каже, че въпреки до голяма степен интуитивния 
подход на Жан Арп в създаването на неговите рисунки, релефи и скулптури, 
ние наблюдаваме употребата, развитието и усложняването на един принцип 
по-скоро логичен, характерен за по-ранни негови творби с геометричен ха-
рактер. Това е езикът на симетрията, на който бихме могли да гледаме, като на 
ред, продиктуван от законите на растеж в самата природа.
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2. Птица-Мъж, 1920 г.

       

 
3. Ляво – Погребение на птици и пеперуди (портрет на Тристан Цара), 1916 г. 
4. Дясно – Растителна Симетрия, 1946 г.     



248

    

    5. Профили на черупка, 1934 г. 6. Човешка конкреция. 1934 г.

     

 7. Растеж 8. Торс с пъпки
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Костадин Отонов e пловдивски художник, който определя себе си като 
приложен график. За да проследим и анализираме трансформацията на идеи-
те и изразните средства в изложбените плакати на този автор, е важно да се 
уточни терминът „приложна графика“ и да се проследят етапите в развитие-
то на плаката в България.

Приложна графика е старото название на настоящия термин ]. Появява се 
като отделен раздел в изкуството на България през 60-те години на XX век. 

„Приложната графика“ е една от най-разпространените, обществено по-
пулярни и динамично развиващи се сфери на съвременното изкуство. Под 
този общ знаменател се включват плакатът, пощенската марка, запазеният 
знак, шрифтът, етикетът, опаковката, телевизионната графика, оформянето на 
ценни книжа, емблеми, гербове, знамена, комуникационни системи и др. 
Разновидностите на приложната графика представляват неразделна част от 
пространствения дизайн и присъстват активно в архитектурната среда.“ 
[Доневска – Янков – Атанасов 2013, с. 127]

Една от първите появили се графични форми е плакатът. Веднага след 
Освобождението на България се появяват и първите плакати. Те са с търгов-
ска, рекламна или пропагандна функция. Такъв е и първият тиражиран плакат 
за Първото българско земеделческо-промишлено изложение в Пловдив 
(1892), направен от Иван Мърквичка.
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В началото на XX век се появяват първите културни афиши. Те са силно по-
влияни от новото течение в европейското изкуство Art nouveau [сравни: Байер 
1981, с. 153]. Създават се театрални афиши с разнообразни форми и мотиви, 
характерни за този стил. Присъстват различни флорални елементи, съчетани 
с характерна типография.

През 20-те години се създават плакати за изложби, филми, спортни съби-
тия и др. Реалистичните образи в тях ги обединяват като характерен елемент 
за периода.

През 30-те години на XX век. илюстративността в плаката се заменя със 
силна синтезираност на образа и баланс между изображение и текст. 

Промените в политическия, културния и духовния живот в края на 40-те 
години дават отражение и върху плаката. Утвърждава се социалистическият 
реализъм. 

„Ситуацията се запазва до знаменитата изложба на полския плакат в София 
(1954). Изключителното разнообразие от индивидуални и стилови подходи, 
синтетичната художествена форма и оригиналното пластично решение на 
полските плакати конфронтира вялата шаблонна линия на българския плакат 
до такава степен, че инициира публична дискусия в секция „Графика“ на СБХ 
(1954)“. [Доневска – Янков – Атанасов 2013, с.149] Променя се отношението 
към плаката, предизвикват се дискусии не само за състоянието на плаката, но 
и за състоянието на българското изкуство. 

„Новото в изразните средства и визуалния облик на плаката през 60-те го-
дини на XX век може да се обособи в следното: промени в стила, нови пластич-
ни търсения, разширяване на жанровия обхват, усъвършенстване на техноло-
гията и утвърждаване на всички плакатни жанрове. През този период плака-
тът се развива под въздействието на полския и европейския плакат като цяло, 
както и под влиянието на реформите в обществото, които в някаква степен 
активизират творците. Новите моменти в пластично отношение се изразяват в 
новия образен строй и рязко отдръпване от живописния маниер, характерен 
за 50-те години, както и желание плакатът не само да предаде информация, а 
и да носи в себе си изкуството.“ 

[Kисьова-Гогова, 2013, с.23] 
В края на 60-те години се създава секция Плакат и приложна графика към 

СБХ (1967).
През 70-те години визуалният език на плаката се обогатява чрез вмъкване 

и комбиниране на елементи от живописта, графиката, фотографията и др.
„Появява се конкурс „Плакат на месеца“ и организиране на биеналета на 

приложната графика (от 1973), които остават важен форум до 80-те години, 
„кавалетизирайки“ характера на приложните творби в изложбената зала.“ 
[Доневска – Янков – Атанасов 2013, с. 149] 



251

През 1980 г. се създава Биенале на театралния плакат в Димитровград, кое-
то през 90-те се превръща в Международно триенале на сценичния плакат.

През 1977 г. Костадин Отонов завършва Художествена академия, специал-
ност Плакат, при проф. Александър Поплилов и асистент Иван Газдов.

През 1978 г. той се завръща в Пловдив и веднага се включва активно в ху-
дожествения живот на града под тепетата. Работи в областта на приложната 
графика и пространственото оформление. Особено силно в неговата работа 
се открояват плакатите му.

От 1978 г. са и първите му изложбени плакати. 
 

        

 1. Костадин Отонов – ИЗЛОЖБИ, 2. Костадин Отонов 
  1978 ФОТОИЗЛОЖБА, 1978

Първият е за изложба живопис в Стария град, а вторият за фотоизложба, 
отново в Стария град. Видни са двата различни подхода, които използва при 
изпълнението им. Първият (1) е изцяло рисуван на ръка, а във втория (2) е 
добавен фотографски елемент върху рисунка, така нареченият фотоколаж. 
Изображенията в двата плаката са монолитни, големи елементи от архите-
ктурната среда в Стария Пловдив. Те са комбинирани с материали от профе-
сионалната номенклатура на художници и фотографи. В първия случай е из-
брана фигура на палитра, която е и порта, която ни подканя да я отворим, за да 
разгледаме изложбата. Във втория е нарисувана старата средновековна врата 
на Пловдив „Хисар капия“, която в комбинация с фотообектива напомня фор-
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мата на фотоапарат. Цветовите комбинации също допълват идеите и посла-
нието на плакатите. В постера за живописните изложби са използвани два топ-
ли цвята, един студен и един ахроматичен. Във втория са използвани черно и 
бяло в допълнение на топъл, почти неутрален цвят, което ни подсказва за чер-
но-белия характер на изложбата.

През 80-те години на XX век Костадин Отонов е направил пет изложбени 
плаката. От тях анализираме плакати за юбилейна архитектурно-художестве-
на изложба на архитект Матей Матеев и за художествената изложба „Кукла, 
актьор, театър“.

    

3. Костадин Отонов – ИЗЛОЖБА  4. Костадин Отонов – ИЗЛОЖБА
АРХИТЕКТУРА МАТЕЙ МАТЕЕВ, 1980   КУКЛА, АКТЬОР, ТЕАТЪР, 1984    

Двата плаката са доста различни като стилистика и подход на поднасяне 
на идеята. Плакатът за изложбата на архитект Матей Матеев представя рабо-
тата на архитекта като преход от чертежа до обема на готовия продукт. Буквата 
М се трансформира от линия в монолитна сграда. Особената гледна точка съз-
дава илюзия за поглед над града. Изключителното техническо въздействие се 
допълва и от диагонално разположение на шрифта. Изложбеният плакат за 
Куклен театър – Пловдив се отличава с остроумието на идеята и стила на из-
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пълнение. Стилизираната ръка, нарисувана с контур и изпълнена с черно-бял 
растер, се доближава по своя рисунък до попарт произведенията в западния 
свят. Единственият цветен акцент е и ироничният ключ в плаката. Четката, коя-
то е едновременно кукла и актьор. Силното въздействие на модерната гра-
фична стилистика в допълнение с идейната находка са характерни черти за 
плакатите на Костадин Отонов през този период.

След края на тоталитарния режим започва бурно развитие на обществе-
ния живот. В България бързо настъпват новите технологии, държавата се отва-
ря към света и художниците са едни от първите, които се възползват от нео-
граничения достъп до информация и техника. През 90-те години на XX век 
Костадин Отонов е направил десетки плакати на различни теми, като четири 
от тях са изложбени плакати. Ще анализираме плаката за Национални есенни 
изложби през 1994 г. и плаката за Приложна изложба на Дружеството на пло-
вдивските художници през 1996 г.

       

 5. Костадин Отонов – НАЦИОНАЛНИ 6. Костадин Отонов – ПРИЛОЖНА
     ЕСЕННИ ИЗЛОЖБИ, 1994     ИЗЛОЖБА, 1996

Двата плаката са рисувани на ръка, но с добавена по компютърен път типо-
графия. Тук за първи път Костадин Отонов експериментира с компютърен 
софтуер и умело се възползва от новата технология. Успява да намери симби-
озата между текст и изображение. Характерното за него и при тези плакати е 
намереният „виц“ в тях: тубичката боя, която се е превърнала в стълба – силен 
психологически символ. Това е стълба, която е посипана с цветни есенни лис-
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та – част от Стария Пловдив, по която творците се изкачват към по-високо 
ниво на творческото си развитие. В следващия плакат виждаме още един 
предмет, който е добил статут на символ. Това е швейцарското ножче, то е сим-
вол на мултифункционалност, така както и приложните графици се възприе-
мат като събирателен образ на мултифункционални художници. Закачката в 
този плакат са заменените инструменти на ножчето с пособия от бюрото на 
авторите. Тук има и стилова, цветова препратка към движението Popart [срав-
ни: Байер 1981, с. 180], чрез което той иска да подчертае близостта на прилож-
ниците и тяхната работа в близост до всекидневието на хората. Изображенията 
отново са монолитни и изпълват формата.

С навлизането на компютрите в работата на художниците приложната гра-
фика като термин почти изчезва и се налага терминът графичен дизайн.

В началото на XXI век Костадин Отонов продължава усилено да работи в 
областта на плаката. Ще разгледаме два от плакатите му за изложби на 
Дружеството на пловдивските художници – от 2004 и 2009 г.

В тези два плаката на Костадин Отонов отново присъства визуален виц, но 
показан чрез съвсем различни изразни средства. Хрумванията са оригинални, 
те показват различния поглед на художника. В тях неизменно присъства и 
доза хумор, която ни кара да се усмихнем и замислим. Морската звезда, поста-
вена до звездите на европейския флаг, и маслените бои, сложени в зарядното 
устройство. 

Изображенията отново са доминиращият елемент, като типографията е 
степенувана и добре разположена. Използвани са дигитален фотоапарат и 
специфичен софтуер за обработка на фотографиите и композиране на 
текстовете.

  

 7. Костадин Отонов – EUROPEAN 8. Костадин Отонов – ГОДИШНА 
 DISCOVERY OF THE BLACK SEA, 2004 ИЗЛОЖБА, 2008    
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Следващото десетилетие на XXI век е най-плодотворното за Костадин 
Отонов в областта на изложбения плакат. Виждаме два от плакатите му за зна-
кови изложби в Пловдив през 2011 г. и 2019 г.

   

 9. Костадин Отонов – ИЗЛОЖБА 10. Костадин Отонов    ULTRA,
 КАРАМФИЛОВ&БОЖКОВ, 2011 ИЗЛОЖБА 100 НА 100, 2019 

Подходът при тези плакати е различен от досегашните. При плаката „ULTRA“ 
доминира текстът, като в него е съсредоточен и вицът. Буквата U всъщност е 
магнит, като полюсите му символизират противоположностите в произведе-
нията на Кольо Карамфилов и Стефан Божков. Плакатът е с модерна типогра-
фия и силно визуално въздействие. Вторият плакат е от знаковата изложба 100 
на 100, представяща творби на почти сто пловдивски творци във формат 100 х 
100 см. Тук отново е използван като инструмент компютърът с неговите почти 
неограничени възможности. Те са използвани умело, създавайки чрез тях ди-
гитално изображение на четка за рисуване в съчетание със символа на „Google 
maps“, характерен за отбелязване (тагване) на хора и събития в интернет. Това 
е една забележителна находка, обединила класически и съвременни символи, 
които да заинтригуват зрителя и да го накарат да се усмихне. Типографията в 
този плакат, поднесена с вкус и умение, допълва изображението. Подборът на 
модерни шрифтове в крак с последните тенденции показва високата шрифто-
ва култура и вкуса на плакатиста Костадин Отонов. Плакатите му обогатяват и 
допълват градската среда. Създават един вълнуващ образ на художествения 
живот в град Пловдив, винаги в симбиоза с мястото и времето на изложбата. 
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Отонов е едновременно пазител на традициите в българския плакат и създа-
тел на такива в града под тепетата. Той самият казва: „Че нещата не започват от 
днешния ден, че преди това е имало и други големи майстори. Просто трябва 
да се знае, че ги е имало...“ [Нешев 2008]. 

Според Костадин Отонов, „Компютърът си е един инструмент“ [Нешев 
2008] и в неговите плакати след 1990 г. се вижда умелото използване на този 
инструмент. Чрез компютъра в съчетание с таланта и жаждата за откриване на 
новото, способността му за интерпретация на събития и създаване на симво-
ли, художникът успява винаги да бъде актуален и различен. 

Ще цитирам думите на Божидар Икономов за неговия приятел Костадин 
Отонов по случай петдесетата годишнина на плакатиста през 1998 година:  
„Няколко думи за изкуството, на което сме се посветили, което обичаме и за-
едно с него се радваме и страдаме, щастливи сме и тъжим. Няколко думи, кои-
то посвещавам на приятеля и колегата, на Коцето Отонов и неговия албум. 
ПЛАКАТЪТ е начин на мислене. Съвременният човек има необходимост от 
послание, от интелигентната и иронична провокация на едно изкуство, което 
всъщност е навсякъде в деня ни. И ако не е умно и находчиво, ако не е подне-
сено с висок професионален вкус, може да стане досадно и отблъскващо. Това 
прави нелек и отговорен труда на художника-плакатист. Но тук се крие и него-
вото щастие. Щастието на откривателя, изправен всеки ден пред предизвика-
телството на безкрайния, като космос, бял лист. Вярвам, че ще ме разберат 
онези, които сред хаоса от планети, спътници и метеорен дъжд, първи са от-
крили в мрака сиянието на нова звезда.“
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СИмВОЛИкА НА мОТИВИТЕ 
В ЯПОНСкИЯ ТРАдИцИОНЕН ТЕкСТИЛЕН дИзАЙН

Докторант Виктория Х. Колева 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

meaninGs of the motiVes in the traditional JaPanese 
teXtile desiGn

DS Viktoria H. Koleva 
Academy of Music, Dance and Fine Arts „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Резюме: Обект на разглеждане в статията са японските мотиви и десени в 
традиционния текстилен дизайн. Запознаване с тяхното многообразие, особено-
сти и значение. Засяга се произходът им, подчинен на синкретичния анимистичен 
характер на японската религия.

Ключови думи: японски мотиви, японски десен, вагара, сакура, сейгаха, кои, кику.

Abstract: The article examines the Japanese motifs and patterns of the traditional textile 
design. It gives us a glimpse at their variety, particularities and meaning. It also deals with 
their origin, which is under the influence of the syncretism and the animistic character of the 
Japanese religion.

Key words: Japanese motifs, Japanese patterns, Wagara, Sacura, Seigaiha, Koi, Kiku.

Анимизмът, характерен за японската религия шинто, е фундамент на всич-
ки изкуства и културни традиции в страната. Установените анимистични пред-
стави се сближават във времето с китайската троичност „тен – чи – джин“ (небе 
– земя – човек), изобразяваща древната представа за подредбата на света, и с 
идеята за всепроникващата същност на Буда. Това е и причината за възниква-
нето на своеобразен религиозен синкретизъм, изиграл определяща роля в 
развитието на японската култура. С проникването на будизма от Китай в 
Япония (VI в.) китайското изкуство оказва мощно влияние на японската култу-
ра в цялост. Отношението на японците към природата се формира окончател-
но с установяването на дзен-будизма (XIII в.), който въвежда религиозното 
съзерцание на природата и сливането с нея като единствен път към истината 
и духовното извисяване. Традиционният подход е свързан с особеното място, 
което човекът заема в японската култура. Едно от фундаменталните различия 
между Запада и Япония е в разбирането за отношението човек – природа. 
Докато в западната културна традиция човекът е поставен на преден план, в 
японската той се приема за неотменна част от природата, с която не търси 
противопоставяне, а хармония.
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wagara
Това са традиционните японски десени със специфично значение, първо-

начално създадени за украса на традиционните облекла. Моделите, датиращи 
от периода Хейан (794 г. – 1185 г.), до голяма степен са вдъхновени от приро-
дата и са изработени с помощта на техники от живописта и китайската кали-
графия. Облеклата са били създавани за определени сезони и случаи.

Видове мотиви
asanoha
Десенът предста-
влява геометричен 
рисунък на конопе-
ните листа. Конопът 
е бил важно расте-
ние в Япония, като 

до навлизането на памука през XVII в. е бил основното текстилно влакно наред 
с коприната. Орнаментът символизира развитие и добро здраве, а заради 
бързия растеж на растението е било обичайно да се използва при детски дре-
хи с надеждата, че детето също ще расте бързо и крепко.

shibori
Това е техника за 
боядисване на тъ-
кани, при която тъ-
канта се завързва 
по специален начин 
с дебела нишка, 

така че след боядисването се образуват триизмерни текстури с геометрични и 
флорални мотиви. Десенът с малки точки по-горе е известен като Каноко ши-
бори, познат на запад като „tie dyeing“. Съществуват и други разновидности на 
шибори: Итаджиме, Кумо, Нуи, Миура, Араши – всеки един от които е с уника-
лен десен.

Kiku
Кику (хризантема) в 
Япония е символ, 
отразяващ дълголе-
тието и възражда-
нето на младостта. 
Появява се за пръв 

път в през ерата Нара (710 г. – 794 г.) и бързо се превръща в символ на импера-
торското семейство. Днес изображение на цветето присъства на император-
ския печат, върху герба на страната, както и в японския паспорт.
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shippou
Шипоу (съкровища) 
е десен, предста-
вляващ опростена 
версия на техниката 
на клозонен емайл. 
Представя седемте 

съкровища на будизма в безкрайно повтаряща се решетка: злато, сребро, ла-
пис лазули, ахат, седеф, кехлибар и корал. Десенът върху тъканта визира спе-
цифичната декоративна японска техника шипоу, която използва метални ре-
шетки с вградени полускъпоценни камъни.

nami
Нами (вълна) се из-
ползва като символ 
на морските бо-
жества и изобразя-
ва силата на разби-
ващите се вълни. 

Мотивът се е изобразявал по флаговете, знамената и доспехите на воините 
през т.нар. период Сенгоку (епохата на воюващите провинции).

Karakusa
Каракуса (арабеска) 
е десен, заимстван 
от природата, изо-
бразяващ плодове-
те и листата, стъбла-

та и филизите на растенията. Символизира вечност, а понякога и семейно на-
следство, подобно на родословното дърво в западната култура.

seigaiha
Сейгаиха (сини оке-
ански вълни) сим-
волизира вълните 
на синия океан. 
Мотивът е бил из-
ползван в Египет, 

Персия и на други места по света. Съществува версия, че наименованието 
идва от името на древен японски придворен танц. В древността се е използ-
вал за привличане на благоприятни събития. Символ е на мир и късмет.
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shima
Шима (райе) е де-
сен, внесен от ос-
трови извън 
Япония, носен чес-
то от представители 
на висшата класа. 

Моделът шима на верижната връзка е известен като Йошивара Шима, отнасящ 
се до района на червените фенери в Едо, където е бил особено популярен. 
Йошивара Шима символизира как градът привлича и държи като с вериги хо-
рата, а наред с това е и символ на невидимите връзки, свързващи обществото 
в едно цяло.

Komon
Комон (малка ри-
сунка) е съставен от 
миниатюрни повта-
рящи се елементи, 
изграждащи фин 
десен, но изглеж-

дащ от далечe като равна едноцветна повърхност. Първоначално е използван 
само при церемониални облекла, а в наши дни – върху тъкани за кимоно.

Kikko
Кикко (черупка на 
костенурка) е шес-
тоъгълен геометри-
чен елемент, про-
никнал от Западна 
Азия. Костенурката 

е символ на дълголетие в Япония, тъй като се вярва, че живее десет хиляди 
години, затова и самият десен символизира дълъг живот.

Koushi
През периода Едо 
(1603 г. – 1868 г.) ста-
ва популярно из-
ползването на плъз-
гащи врати и пара-
вани с решетъчен 

модел, наречени шоджи. Тънки дървени или бамбукови елементи са били по-
ставяни вертикално и хоризонтално, като десенът с по-дебели линии симво-
лизира сила, а този с по-тънки – елегантност.
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Koi
В Китай има легенда 
за водопад, извиращ 
от дома на дракон, 
известен с трудност-
та да се пътува наго-
ре по течението му. 

Съществува поговорка, че ако някой koi (шаран) успее да стигне до входа на 
драконовата пещера, ще се превърне в дракон. Десенът, базиран на тази ле-
генда, комбинираща шаран и течаща вода, символизира успех в живота и ус-
пешна кариера.

ishidatami
Този десен е известен 
и като Ichimatumoyo 
(десен на шахматната 
дъска). Поради опро-
стения си дизайн е 
бил използван по 

много различни начини през годините. Всяка нова разработка е била продикту-
вана от модните тенденции през съответния период, като обикновено се е из-
ползвал най-актуалния към момента цвят.

tachiwaku
Това е десен, наподо-
бяващ издигаща се 
нагоре пара или дим. 
През периода Хейан 
(794 г. – 1185 г.) за из-
работването му са 

били нужни сложни и скъпи техники, поради което дрехите с него са били дос-
тъпни единствено за висшата класа. Самият десен съществува в различни 
комбинации.

yagasuri
Десенът изобразява 
пера за стрели. 
Често може да се 
види по дрехи за 
официални поводи. 
Символизира непо-

колебимост и решителност, така, както изстреляната стрела не се връща 
назад.
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tsuru
Tsuro (жерав) в 
Япония е често сре-
щан символ на дъл-
голетие и късмет. 
Първоначално де-
сенът с жерави е 

бил използван само при облеклата на висшата класа. През годините често е 
бил комбиниран с други десени, символизиращи благополучие.

sakura
Популярен японски 
десен, пресъздаващ 
венчелистчетата на 
вишневия цвят. 
С и м в о л и з и р а щ 
пролетта, той се е 

използвал през цялата година. Вишневият цвят е общоприет символ на 
Япония, както и на началата, тъй като цъфти в началото на учебната година.

tsubaki
Един от най-попу-
лярните десени, 
представляващ цве-
та на цветето каме-
лия. Добива попу-
лярност през пери-

ода Едо (1603 г. – 1868 г.) и има различни значения в зависимост от използва-
ния цвят. Червените цветове символизират любов, а белите – копнеж. Тъй като 
камелията започва да цъфти през зимата, това е обнадеждаващ знак за при-
ближаващата пролет.

chidori
Това са малки пре-
летни птици в 
Япония (калугери-
ци), обикновено из-
образявани летящи 
над вълни. Тъй като 

се изправят смело срещу високи вълни и силни ветрове, са символ на сила и 
издръжливост.
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yukiwa
Десенът предста-
влява стилизация 
на снежинки, изри-
сувани много преди 
да е известен гео-
метричният им мо-
дел. Става популя-

рен през периода Едо, когато е използван върху летни кимона, обикновено в 
комбинация с цветя или бамбукови стръкове вътре в сферичните форми.

igeta
Изобразява кладе-
нец и е често сре-
щан мотив в тъка-
ните заради своята 
простота. Тъй като 
кладенецът е източ-

ник на вода, той символизира живот и късмет, като наред с това е и популярен 
семеен символ.

matsuba
Флорален десен, из-
образяващ дълги 
борови иглички, па-
дащи от дърво. 
Символизира дъл-
голетие и постоян-

ство, по подобие на вечнозеленото иглолистно дърво, оставащо зелено и 
през суровата зима.

uroko
Означава люспи на 
риба или змия и е 
опит да се пресъз-
даде текстурата на 
драконовата кожа.

Използвал се е за защита от лоши мисли.
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Kiri
Това е пауловния 
( б ъ р з о р а с т я щ о 
дърво с гроздовид-
ни съцветия, с цве-
тове от кремаво до 
тъмновиолетово). 

По традиция дървото е било засаждано при раждането на момиче и отсичано 
заради зестрата, когато то достигнело възрастта за женитба. Тясно свързано е 
и с митологичния огнен феникс, който гнезди сред клоните му и е пазител на 
семейството. Освен характерен елемент от традиционните японски десени, 
това е и национален символ, често изобразяван на фамилните гербове.

Botan
Божур – сложно като орнамент цвете с множество красиви стилизации. 

Символизира богатство, аристократичност и непреходна красота.
fuji
Стилизираното изображение на растението вистерия е символ на любов в 

японския десен, но може да бъде срещнато и като елемент в много фамилни 
гербове.

ume
Цвят на слива – първото дърво, цъфтящо напролет, известно като „цветето 

на мира“ Предпазва от зли сили, а така също символизира дълголетие, обно-
вление и издръжливост.

Мотивите от японските щампи продължават да са актуални и днес и да са 
във фокуса на най-новото поколение текстилни дизайнери. Звучат съвремен-
но със своя минимализъм, специфична асиметрия, геометрична стилизация, 
преносители на традициите от миналото в бъдещето. Те се откриват в много 
съвременни щампи, използвани в модния дизайн и интериорния текстил. При 
разработката на нови десени с традиционните японски мотиви текстилните 
дизайнери експериментират с цветовете, формите, композициите, мащабите 
и комбинирането им с мотиви от други, стилистично различни десени.
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