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Пролетни научни четения 2022

Националната научна конференция „Пролетни научни четения“ ор-
ганизирана от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив бе проведена 
на 20 май 2022 г.

Единадесетото издание на конференцията се проведе в електрон-
на среда чрез Google Meet. Конференцията бе открита с приветствие 
към участниците от проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, след което 
продължи в две обособени секции с ръководители проф. д-р Цветанка 
Коловска и доц. д-р Васил Колев.  

В превърналата се вече в традиция конференция взеха участие  
преподаватели, студенти и докторанти от осем висши училища: 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, НМА „Панчо Владигеров“ – 
София, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – София, Национална художествена 
академия – София, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, ПУ „Паисий 
Хилендарски“ – Пловдив, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново,  
Нов български университет – София.

В единадесетото издание на конференцията представиха своите 
доклади общо тридесет и седем участници, от които шестнадесет 
преподаватели, деветнадесет докторанти и двама студенти.  
Академичният състав бе представен от двама професори, двама до-
центи, четирима главни асистенти, един старши преподавател, пети-
ма асистенти и двама преподаватели. След извършеното анонимно ре-
цензиране два от докладите не бяха одобрени за публикуване.

Докладите бяха обобщени в изданието по обхвата на тематиката 
– педагогически науки, музикално и танцово, и изобразителни 
изкуства. 

 



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

4

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

СЪСТАВЯНЕТО НА ИНСТРУМЕНТАЛЕН СЪПРОВОД КЪМ УЧИЛИЩНИЯ ПЕСЕНЕН 
МАТЕРИАЛ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТ
Румен Г. Потеров, Виолин И. Василев – ЮЗУ „Неофит Рилски“ 11

ИЗКУСТВОТО КАТО АРЕНА НА НАСИЛСТВЕНО НАЛОЖЕНО РАВНОПРАВИЕ 
ИЛИ КОГАТО ПРОМЯНАТА СЕ ПРЕВРЪЩА В ПОДМЯНА
гл. ас. д-р Биляна Б. Топалова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ 19

ПЕСНИТЕ НА ДЖАКОМО ПУЧИНИ – ХРОНОЛОГИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО 
И ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕТО ИМ
ас. д-р Ивайло Т. Михайлов – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 27

КАК ОЦЕНЯВАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО СТИМУЛ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА АРТ СТУДЕНТИ
Калина И. Дечева – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 38

 
ИНСТРУМЕНТИТЕ СЪС СВОБОДНО ТРЕПТЯЩИ ПЛАСТИНКА В РОЛЯТА 
ИМ НА АКОМПАНИРАЩИ
ас. Ангел Маринов – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 47

ДА БЪДЕШ УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В ДИГИТАЛНА СРЕДА
д-р Мария И. Стоименова – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 54

МОТИВАЦИЯТА ЗА ПРОФЕСИЯ УЧИТЕЛ

д-р Мария И.Стоименова – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 61

СУИНГЪТ – С МАЛКО „С“ И С ГОЛЯМО „С“
Зорница Ц. Цветанова – НМА „Панчо Владигеров“ – София 68

 
ПОЗНАВАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ
Мая И. Йорданова – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 79

РИТМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ СВИРЕНЕТО НА ДЖАЗ
Николай Д. Карагеоргиев – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 88



SPRING SCIENTIFIC READINGS

5

20
22 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДСТАВАТА ЗА МУЗИКАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ХОРОВИЯ 
ДИРИГЕНТ ЧРЕЗ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ХОР

Джулия С. Узунова – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 96

 
РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛЕН СЛУХ, МУЗИКАЛНА ПАМЕТ И МЕТРОРИТМИЧНО 
ЧУВСТВО КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ДЕТСКИ ОПЕРЕН ХОРОВ СЪСТАВ
Таня Г. Радева-Лазарова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ 104

ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ МИСЛИТЕ ЗА МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
НА СЯО ЮМЕЙ И ЗОЛТАН КОДАЙ
Тонг Гуйинг – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 114

ИДЕИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА ДЕЦА НА СЯО ЮМЕЙ И ЗОЛТАН КОДАЙ
Тонг Гуйинг – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 122

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИДЕИТЕ ЗА МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 
СЯО ЮМЕЙ И ЗОЛТАН КОДАЙ
Тонг Гуийнг – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив  130

ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В КИТАЙ НА ТРИ ОСНОВНИ 
СИСТЕМИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА МУЗИКА
Дай Липинг – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 138

ПРЕДСТАВЯНЕ И АНАЛИЗ НА ПЪРВОТО ПОСОБИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЦИГУЛКА, 
СЪЗДАДЕНО ОТ КИТАЙСКИ ПЕДАГОГ ПРЕЗ ХХ ВЕК
Ихан Гао – АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“ – Пловдив 146

ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО „КИТАЙСКА ОПЕРА“ В ОПЕРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Чжоу Сянгфъй – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 154

ОСОБЕНОСТИ НА МУЗИКАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО В ОПЕРИТЕ НА БЕЛИНИ: 
МЕЛОДИЧЕСКОТО РАЗГРЪЩАНЕ ПРИ БЕЛИНИ
Ци Исюан – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 162

КОМПОЗИТОРЪТ ШЪ УАНЧУН И ПРИНОСЪТ МУ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КИТАЙСКАТА 
ХУДОЖЕСТВЕНА ПЕСЕН (АНАЛИЗ НА ПЕСЕНТА „В МИСЛИТЕ СИ СЪМ С ТЕБ“)
Хуанг Боюй – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 171

МЕЛОДИЯ, АКОМПАНИМЕНТ НА ПИАНО И КОМПОЗИЦИОННИ ТЕХНИКИ 
В КИТАЙСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ПЕСЕН И ДРЕВНА ПОЕЗИЯ
Хуанг Боюй  – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 181



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

6

  
РАЗВИТИЕ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА ВОКАЛНА МУЗИКА 
В ПЕРИОДА НА НОВОТО ВРЕМЕ
Ванг Шуайтунг – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 189

КИТАЙСКИ МНОГОГЛАСНИ НАРОДНИ ПЕСНИ – AНАЛИЗ НА МУЗИКАЛНИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОЛЯМАТА ПЕСЕН НА НАРОДНОСТТА ДУН
Ян Джию – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 198

СЕКЦИЯ ФОЛКЛОР
ХРИСТОМАТИЙНИТЕ ПЕСНИ НА ИВАН ВЪЛЕВ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДЕН ХОР
Рада Б. Славинска – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 210

ПРОЕКЦИИ НА ОГЛЕДАЛНИЯ КОНТРАПУНКТ ПРИ ОБРАБОТКАТА ЗА ОРКЕСТЪРА 
ОТ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ 
гл. ас. д-р Георги Д. Шамлиев – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 219

ПЪТЯТ НА ДОБРУДЖАНСКАТА РЪЧЕНИЦА 
В ХЪРЦОЙСКИТЕ СЕЛА ОКОЛО РУСЕ И БЯЛА
Венцеслав М. Неделчев – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 227

ШКОЛАТА НА АНАСТАС ПЕТРОВ – В ГОДИНИТЕ НА ЗАРАЖДАНЕТО 
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БАЛЕТ В БЪЛГАРИЯ. ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ 
СЪС СЪВРЕМЕННАТА БАЛЕТНА ШКОЛА У НАС
Борислава В. Тодорова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ 236

ШОПСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ И НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
Ивана М. Погосян – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив“ 247

СЕКЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА
ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Зора Г. Янакиева – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 254

 
ПРОЕКТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – 
ИНСТРУМЕНТ  ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ
доц. д-р Васил Колев – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 262



SPRING SCIENTIFIC READINGS

7

20
22

ДИГИТАЛНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА СЪВРЕМЕННАТА СЦЕНОГРАФИЯ
гл. ас. д-р Бояна Л. Бъчварова – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 272

АРТИСТИЧНИТЕ ПОДХОДИ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ИЗКУСТВО – ВДЪХНОВЕНИЕ 
ЗА АРТТЕРАПЕВТИЧНАТА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА. ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ 
„ТЕХНИКИ НА СЛУЧАЙНОСТТА“
гл. ас. д-р Анастасия В. Тонкова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 280

ТРАНСФОРМАЦИИ НА СВИВКА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОДЕЛИРАНЕ
ас. инж. Ангелина А. Дончева – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 292

ВИДОВЕ КОБИЛКИ – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
Васил В. Ангелов – Нов български университет 301

РИСУНКАТА В ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС – СРЕДСТВО ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ 
И КОМУНИКАЦИЯ
Рада В. Пилюшка – Национална художествена академия 308

ПЪРВА ИЗЛОЖБА ПЛАКАТ НА ПЛОВДИВСКИ ХУДОЖНИЦИ В ГРАД ПЛОВДИВ
Петър С. Чучулигов – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 316

 
ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ 
СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА
Мария А. Милова – Национална художествена академия 324

КУКЕРСКИТЕ МАСКИ И КОСТЮМИ
Айлин А. Тасим – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 332

ЕМОЦИОНАЛНИЯТ ИЗРАЗ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ДАВИД ПЕРЕЦ – БЕЛЕГ НА ЕДИН 
ПРЯМ ХУДОЖЕСТВЕН МИРОГЛЕД
Таньо Д. Павлов – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 338

НЯКОИ ПРИМЕРИ НА УПОТРЕБА НА АНТРОПОМОРФНИ ПЕРСОНИФИКАЦИИ 
В РАБОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX 
И НАЧАЛОТО НА XX ВЕК
Явор Р. Костадинов – Национална художествена академия  347





СЕКЦИЯ МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА 
И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА





SPRING SCIENTIFIC READINGS

11

20
22

СЪСТАВЯНЕТО НА ИНСТРУМЕНТАЛЕН СЪПРОВОД 
КЪМ УЧИЛИЩНИЯ ПЕСЕНЕН МАТЕРИАЛ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

Румен Г. Потеров, Виолин И. Василев 
ЮЗУ „Неофит Рилски“

Rumen G. Poterov, Violin I. Vassilev 
South-West University „Neofit Rilski“

Резюме: В статията се разглеждат общопедагогически въпроси, свър-
зани с реализирането на дейността пеене в часовете по музика и на 
тази основа са обособени определени правила, пряко влияещи върху про-
цеса на съставянето на инструменталния съпровод към песенния ма-
териал, с акцент върху фолклорните песни. Във връзка с това е разгле-
дан въпросът за хармонизацията на народните песни, предшестващ 
етапа на съставяне на съпроводите. 

Ключови думи: инструментален съпровод, училищни песни, хармонизация.

Abstract: The article deals with general pedagogical issues related to the 
performance of singing activities in music lessons and on this basis highlights 
some important rules that directly affect the process of compiling instrumental 
accompaniment to the song material, focusing on folk songs. In this regard, 
some issues related to the harmonization of folk songs are clarified.

Key words: instrumental accompaniment, school songs, harmonization.

Една от най-достъпните и основни музикално-изпълнителски дейнос-
ти в училище е певческата, с присъщата ù многосъставна структура, 
насочена към формирането на определена певческа култура – широкоас-
пектно понятие, кореспондиращо не само с развитието на музикалните 
способности и формирането на определени певчески умения, но и разглеж-
дано в естетико-художествен аспект. Когато това понятие се обвърже 
с целите и задачите на образователния процес, то вече се разглежда и от 
педагого-психологическа, и методическа гледна точка, и като психофизи-
ологически процес, и като личностно-характеризиращ особеностите на 
развитието процес. Овладяването на песенния материал поставя пред 
учителите изискванията за определено ниво на професионално-компе-
тентностните умения, изхождащи от спецификата на дейността и оп-
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ределящи техният комплексен характер, а именно: общопедагогически и 
професионално-музикални.

Общопедагогическите обхващат широк спектър от компетентности, 
които най-общо имат отношение към подготовката на образователния 
процес, организацията и реализирането му, т.е. способността да се осъ-
ществяват професионалните отговорности, което включва и нивото на 
комуникативните умения, и определени личностни качества, отношение 
към професията и пр. От особено важно значение е методическата ком-
петентност, кореспондираща с търсенето и предлагането на такива 
методи и подходи, които да обслужват постигането на поставените 
цели в тясно съответствие с възрастовите особености на учениците и 
техния житейски опит, изборът на правилни и логично обосновани реше-
ния по различни въпроси и проблемни ситуации, възникващи в процеса на 
обучение и пр. В структурата на общопедагогическите се включват и 
музикално-педагогическите, които могат да се разглеждат като свърз-
ващо звено с професионално-музикалните.

Професионално-музикалните компетентности, които трябва да при-
тежава учителят по музика също обхващат широк кръг от знания и уме-
ния и могат да се обособят в две категории: музикално-теоретични и 
музикално-практически. Музикално-теоретичните включват всички зна-
ния за музикалното изкуство и могат да бъдат както изцяло теоретиче-
ски, така и с теоретико-практически характер. Музикално-практическите 
кореспондират с овладяването на конкретни умения съобразно специфи-
ката на специалността. Към тях се причисляват инструментално- и во-
кално-изпълнителските умения, свързани с обучението по определен му-
зикален инструмент като част от необходимите за учителската пра-
воспособност професионални компетентности.

Изпълнителските умения са в тясна връзка с музикално-педагогиче-
ските. При реализирането на дейността пеене те могат да бъдат раз-
глеждани като музикални практико-приложни умения, защото обхващат 
дейности, излизащи извън обсега на чисто музикалните – пеене и свире-
не и произтичащите от това педагогически функции: изпълнителска – 
включваща вокално-инструменталните умения, т.е. едновременното 
пеене и свирене, чисто интониране и всичко това по начин, изключващ 
каквито и да е изпълнителски неточности в съпровода или мелодическо-
то изложение; диригентска, т.е. възможността да контролира и упра-
влява ученическата вокално-ансамблова дейност. Това означава, че реа-
лизирането на певческата дейност на учениците трябва винаги да се 
разглежда в посока на ансамбловата звучност. Тази функция се разглеж-
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ва с учениците, по начин провокиращ интереса и желанието им да овла-
дяват новото познание и активно участие; методическа – включваща 
методите и подходите използвани при реализирането на дейността 
пеене. Тази функция е тясно свързана с диригентската; резултат-
но-оценъчна – анализ на крайния резултат и открояването на позитиви-
те и негативите. Желателно е да се използват активни или интерак-
тивни методи, чрез които учениците сами да достигат до съответни-
те изводи и набелязват начините за преодоляването на проблематиката.

Принципни изисквания към съпроводите:
Принцип за съответствие с възрастовите особености на учениците – 

този принцип изисква при съставянето на съпровождаща партия да се 
отчита нивото на вокално-изпълнителските умения на учениците, произ-
тичащо от възрастовите им особености и пряко рефлектиращо с техни-
ческата сложност на съпровода. Това се налага поради необходимостта 
от слухова опора при изпълнението на мелодията. Тази слухова опора може 
да бъде вокално-инструментална или изцяло инструментална. При първа-
та е налице вокална опора в пеенето на учителя под съответния съпро-
вод, а при втората вокалната партия се реализира изцяло от учениците 
и слуховата опора е в инструменталия звук.

Дали в инструменталния съпровод ще се дублира вокалната партия 
/изцяло или частично/ или не, освен от вокалните умения на учениците, 
зависи и от етапа, на който е изработването на песента. Когато песен-
та е овладяна интонационно чисто, ритмически точно, в съответното 
темпо, съпроводът може да бъде усложнен, но условието за ненарушаване 
на акустическото съответствие на тази партия, което отговаря на во-
калното изпълнение, трябва да продължи да изпълнява функцията си на 
слухова опора. Тази функция епизодично може да бъде нарушавана, но до-
колко и до каква степен, отново зависи от възрастта на учениците, тех-
ните вокални умения и степента на овладяност на песента. 

Принцип за съответствие с инструменталните умения – този прин-
цип кореспондира със сложността на инструменталния съпровод и произ-
тича от многопосочността на педагогическите функции при реализира-
нето на дейността пеене, т.е. фактурната му организация не трябва да 
възпрепятства изпълнението на останалите функции – вокално-изпълни-
телска, диригентска, методическа и комуникативна. 

Ако техническите инструментални умения на учителя не позволяват 
пълноценното разгръщане на тези функции, обособени в рамките на тра-
диционния метод /чрез живото инструментално изпълнение/, то учите-
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лят може да се ориентира към другия – традиционно-алтернативния. При 
него в процеса на техническото разучаване е невъзможно да се използват 
готови аудио или видео продукти и реализирането на този процес трябва 
да се осъществи чрез някакъв музикален инструмент. При това положе-
ние съпроводът може да бъде в най-елементарен вид. Вариантите могат 
да бъдат различни и да бъдат комбинации между вокално и инструментал-
но изпълнение. 

Какъвто и вариант да се избере – по-елементарен или малко по-сло-
жен, трябва еталонът да бъде точно изпълнен и задължително съпрово-
ден с вокално изпълнение от страна на учителя при реализиране процеса 
на разучаването му. Защото овладяването е процес, свързан с повторе-
ния, чиято цел е изработването на правилен динамически стереотип. 

Принцип на съответствие с характера на песента – този принцип изис-
ква съобразяване на съпровода с характера на изучаваната песен, произ-
тичащи от темпово-ритмическите ú особености, тъй като инструмен-
талният съпровод не се разглежда само от позицията на слухова опора 
при изпълнението, но и като допълващ образната характеристика на пе-
сента. Всичко това влияе и върху артикулационния избор. Ако се дублира 
вокалната партия, то задължително трябва да се спазват артикулацион-
ните особености на мелодическото изложение. При многогласното фак-
турно изложение от хомофонно-акордов тип изборът на артикулация в 
съпровождащите гласове не е желателно да внася контраст, защото 
това води до промяна на общия характер, например да се противопоста-
вят легато и стакато, а напротив, трябва да се търси артикулационно 
сходство (напр. легато и нонлегато или тенуто и пр.). В дадения случай 
разнообразие може да се постигне и чрез фразирането или използването 
на определени фигурации – мелодически, хармонически или ритмически, 
дори и чрез паузите като част от ритмическия рисунък на съпровожда-
щите мелодията гласове. Всичко това са варианти, разглеждани от худо-
жествена позиция, но те могат да се съотнесат и към вокално-изпълни-
телските особености, произхождащи от интонационно-ритмическото 
развитие на мелодията – тогава, когато се налага едногласното изпъл-
нение на определен проблемен момент, с цел точното му възпроизвеждане 
от страна на учениците. 

Към този принцип се отнася и съставянето на встъпление и заключе-
ние. В единия случай подготвящ учениците за началото на песента или 
изпълняващ функцията на връзка между отделните куплети, а в другия – 
финализиращ песента. Ритмическата организация и артикулационни осо-
бености на встъплението /или междукуплетната връзка/ трябва да съ-
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началото на песента. Продължителността е индивидуално решение. 
Обикновено се изхожда от членението на формата, но темпото и харак-
терът също може да оказват влияние. Например при една бърза хуморис-
тична народна песен встъплението може да е по-дълго и обратното, при 
една по-бавна песен – то да е по-кратко. Също трябва да се отчита и 
вокалният опит на децата, т.е. до каква степен по-дългото или по-крат-
ко встъпление създава възможности за мобилизиране на децата за точ-
ното и едновременно начало на песента. Заключението също зависи от 
особеностите на фактурното изложение, а продължителността е отно-
во индивидуално решение, изхождащо от характера на песента и също не 
трябва да внася контраст.

От гледна точка на съставянето на инструментални съпроводи, 
много важен е въпросът за хармонизацията на поместените в учебниците 
български народни песни, защото ладовата система на народната музика 
се различава от темперирания строй и това има отношение към различ-
ната ладово-функционална характеристика на всяка една степен в звуко-
реда и съответната съподчиненост между тях. В същото време харак-
терното за тоналната система доминантово напрежение не е присъщо 
за ладовата. А в учебния процес основните инструменти, които се из-
ползват като съпровождащи вокалното изпълнениеq са темперирани – 
пиано, акордеон, електронни клавишни инструменти /ЕКИ/.

Изхождайки от диапазона на песенния материал, е видно, че звукоре-
дът на основната част от тях е съставен основно от тетрахорди и пен-
тахорди. При наличието на непълен звукоред, въз основа на който да се 
определи ладът, важно е определянето на строежа на тетрахорда /йоний-
ски, дорийски и пр./. В учебниците се срещат и няколко образци от родоп-
ския музикалнофолклорен диалект с непълни пентатонични редици.

Независимо от факта, че звукоредите в песенния материал са съста-
вени от четири /тетахорди/ или пет /пентахорди/ степени, преоблада-
ват дорийските тетрахорди. При тях значението на последния тон е ва-
жно за определянето на вида му и функцията на останалите степени на 
звукореда. Това важи и при пентахордите, при които добавената степен 
над тетрахорда не подсказва по какъв начин би могъл да се структурира 
другият тетрахорд. Затова той се разглежда като добавена, разширява-
ща звукореда на тетрахорда степен, или т. нар. надтетрахордова. 
Потоничните тонове също разширяват звукореда, но те изпълняват ва-
жна функция, свързана с установяването и стабилизирането на основния 
ладов тон в каденциращите или полукаденциращи моменти в мелодиче-
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ското развитие. С подобна функция в повечето случаи е натоварена и 
втората степен и независимо от коя степен се изпълнява /втора или се-
дма/ тя би могла да се определи като доближаваща се до значението на 
доминантата в тоналната система.

Въпросът за хармонизацията на фолклорнопесенния материал в учеб-
ниците по музика е от съществено значение при съставянето на съпро-
водите и за тази цел трябва да се съблюдават някои по-важни особености, 
свързани с мелодическото развитие:

1. Определянето на големината на звукоредите (тонов обем или ам-
битус, или тоново съдържание), т.е. броят на степените, въз основа на 
което да се определи дали е дихорд, трихорд или пр. и кой е неговият фина-
лен тон /финалис/;

2. Въз основа на финалния тон и интерваловите съотношения между 
степените да се определи тоновия род – пентатоника, диатоника, хрома-
тика и дали звукоредът е пълен; 

3. В зависимост от строежа на звукоредите – при ладове и маками 
– да се определи видът на тетрахорда – йонийски, дорийски и пр.;

4. Трябва да се отчита фактът, че повечето от песните в учебни-
ците по музика са в минорно звучащи тетрахорди или пентахорди и не е 
желателно при хармонизиране със средствата на тоналната хармония да 
се заменя минорно звучащият тетрахорд с мажорно звучащ лад, поради 
използането на определена тоналност. Да се определя наклонението на 
лада като мажорно или минорно има вече отношение към преосмислянето 
на звукореда посредством мажоро-минорната тонална система. При 
това положение всички постановки, свързани с диатоничния лад, се преос-
мислят тонално, нещо което в традиционната музика не винаги е така. 
Определянето на финалиса – крайния тон, като основна степен, все още 
не е тоника и това е изследователска парадигма, въведена от Бела 
Барток, имаща отношение по-скоро с теоретичния етномузиколожки 
анализ, отколкото с хармонизацията, представляваща творчески процес. 
В музикалноизпълнителската практика много от българските фолклорни 
песни са вече „мислени“ в dur и moll, което е процес на транформации на 
старите модели на музикалното мислене (градски фолклор, македонска 
певческа традиция и др.). Така например, мелодия в дорийски тетрахорд 
ако се хармонизира в тоналност G dur, финалният тон ще е пета степен 
на съответната тоналност; или при фригийски тетрахорд да се използва 
тоналност С dur със заключителен тон на трета степен. Примери могат 
да се посочат много, като хармонизираната от Панчо Владигеров песен 
„Едничък чуй се вик“ или „Планино, Пирин“ от Добри Христов и пр.;
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ни със средствата на мажоро-минорната тонална система и понякога се 
налага преосмисляне на зададената хармония, ако учителят иска да се 
придържа към модалната система. Прехармонизиране на авторските 
песни на фолклорна основа не се налага, освен ако не се търси олекотява-
не на съпровода;

6. Подборът на акордите при хармонизирането изисква да се отчи-
тат ладовите им функции в хоризонтал, т.е. ладово-хармоническите вза-
имоотношения /функционални връзки между акордите/, но значение оказва 
и фонизмът /т.е. разглеждани във вертикал/. Фоничните връзки между 
акордите залагат по-скоро на колористичната стана на вертикалните 
съзвучия;

7. Хармонизирането на дихордите и трихордите е трудно поради не-
възможност за определяне вида на тетрахорда. В този случай водещ 
трябва да бъде характерът на песента във връзка с текста. Като цяло, 
хармонизацията на една песен има отношение към нейната творческа 
интерпретация и от тази позиция, всяко хармоническо решение подсилва 
смисловите линии на песента. Това е така, защото песента не се раз-
глежда единствено от позицията на звукоред. Тя е свързана с определена 
формула, интонационно ядро, орнаментика, регионален стил и пр.;

8. При хармонизацията на мелодии в йонийски и еолийски диатоничен 
лад може да се търси връзка с тоналната система, поради сходството 
им с тоналностите C dur и a moll. Разликата между посочените диато-
нични ладове и мажора и минора е свързана с доминантовите тежнения. 
Например минорът по правило е с мажорна доминанта, докато в еолийския 
лад тризвучието на пета степен е минорен квинтакорд. Идентичното 
тоново съдържание не означава идентични тонови родове по същество.

Начинът на хармонизиране е процес, зависещ от знанията и подго-
товката на музикантите относно западноевропейската музика и позна-
нията за фолклора. Например първо поколение композитори хармонизират 
в „класическия“ хомофонен стил. Второто поколение (Панчо Владигеров, 
Веселин Стоянов, Димитър Ненов) използват късноромантичната хармо-
ния на Вагнер, Рихард Щраус, Александър Скрябин и др., съчетавайки я с 
явления от първата половина на XX век (Джордж Гершуин, Клод Дебюси, 
Морис Равел). 

През втората половина на XX век се съчетават най-различни тече-
ния. Т.нар. „народни“ композитори използват постиженията на композито-
ри като Филип Кутев, Кирил Стефанов, Коста Колев и др. С времето в 
жанра се утвърждават определени стандарти, които включват функцио-
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нална тонико-доминантова хармония, паралелни акордови последования 
„паралелна хармония“ (пак от XX век), хармония, повлияна от фолклорното 
многогласие (бурдонно) – например при Марин Големинов, Николай Кауфман, 
Кирил Стефанов и др., включване на акорди без терцов тон, квартови и 
секундови акорди, различни видове съзвучия, тип клъстери (най-често се-
кундови наслагвания), алтеровани акорди, повлияни от мобилните ладови 
структури и модалността, и др. 

Като вметка може да се посочи, че в творчеството на някои автори 
хармоничният език е резултат от сложно взаимодействие на „хармонични 
стилове“ от различни епохи и тяхното преосмисляне през фолклорната 
музика (Красимир Кюркчийски, Стифан Мутафчиев, Георги Андреев и др.). 
Някои изследователи се опитват и теоретично да систематизират хар-
монизацията, осмисляйки основните и второстепенни тризвучия от то-
налната мажоро-минорна система през разновидностите на звукоредите 
(Андрей Карастоянов, Божидар Абрашев, Александър Кокарешков и др.). 

Така или иначе изборът на учителите при хармонизирането на фол-
клорнопесенния материал при реализиране на дейността пеене в училище 
е лично решение, както и цялостната организация на съпровода, който 
трябва да подпомага вокалната дейност на учениците и да се разглежда 
не само от художествена позиция, но също да отчита стилистическите 
особености на песента и да изпълнява функцията си на слухова опора за 
точното интонационно-ритмическо изпълнение.
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ИЗКУСТВОТО КАТО АРЕНА НА НАСИЛСТВЕНО НАЛОЖЕНО 
РАВНОПРАВИЕ ИЛИ КОГАТО ПРОМЯНАТА СЕ ПРЕВРЪЩА 

В ПОДМЯНА

гл. ас. д-р Биляна Б. Топалова  
ЮЗУ „Неофит Рилски“

Ние като хора поставяме своите собствени рамки или ги разрушава-
ме, нека не позволяваме друг да ни ги налага, особено когато говорим 
за изкуство. Ако поставим рамка на въображението сме загубили един-
ственото нещо, за което наистина можем да кажем, че имаме пълна 
свобода. Единственото чрез въображението можем да изпитаме без-
гранична свобода. Ако му поставим рамки, ще загубим най-важното за 
нас, единствената истинска свобода.

ART AS AN ARENA OF ENFORCED EQUALITY OR WHEN CHANGE 

BECOMES REPLACEMENT

Asst. Bilyana B. Topalova, Ph.D.  
South-West University „Neofit Rilski“

Art in each of its forms gives us the opportunity to detach ourselves from the 
reality in which we live and immerse ourselves in a different world. It is no 
coincidence that we call it an escape from reality. It gives us the opportunity to 
remove the limits of the possible and to cultivate the infinite and unlimited 
power of the imagination. We as humans set our own boundaries and we are 
also the ones who tear them down. We lose the most important thing, which is 
our freedom if we put limits on our imagination.

Приобщаването е подход, който отговаря положително на многоо-
бразието на хората и индивидуалните им различия, като по този начин 
представлява възможност за обогатяване на обществото чрез актив-
но участие в семейния живот, в образованието, на работното място и 
във всички социални, културни и общностни процеси.
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Идеята за включване обикновено се свързва със социалното включ-
ване. Ако обществото не предлага същите възможности и услуги на 
даден сектор от населението, няма включване. Следователно включва-
нето има за цел да гарантира, че никой не е изключен или извън социал-
ната тъкан. Това е нещо, което има голяма тежест в обществото днес 
и светът на изкуството не прави изключение. 

Границата между това изкуството да бъде освободено от раса, 
пол, социален статус, за да даде свое собствено значение, и това да го 
натоварим с нашите моментни човешки страсти е толкова тънка, че 
се прекрачва постоянно и това е все по-видимо във всяка една негова 
форма. Има много примери за това как в миналото изкуството е об-
служвало политически, религиозни и социални интереси, но защо и днес 
вместо да го приемем в най-чистата му форма и да го освободим изцяло 
от оковите на миналото, ние правим точно обратното. В стремежа си 
да не допускаме дискриминация и предубеждения в изкуството, ние дис-
криминираме самото изкуство.

С цел да се отрази разнообразието във филмите и телевизията, 
имаме допълнения или модификации на вече познати истории и герои. 
Изглежда, че е добра идея да се разбият социалните стереотипи, кои-
то са били вкоренени от много години, но реалността се доближава до 
отразяване и на нещо друго.

На 13-и февруари по време на Супербоул (Super Bowl), най-гледаното 
спортно събитие в САЩ, финалът на първенството на Националната 
футболна лига, излиза първият рекламен спот на дългоочаквания сери-
ал на „Амазон“ – „Властелинът на пръстените: Пръстените на власт-
та“. След първоначалното излъчване в телевизията следва разпрос-
транение в интернет пространството. Фенове от цял свят чакат с 
нетърпение да надникнат отново в любимия си фентъзи свят. За съжа-
ление вълна от негативни коментари залива интернет пространство-
то, защото зрителите виждат от 60 секундния тийзър-трейлър как 
светът на Толкин става поле за новата политика на „Амазон“. Това по-
ражда изключително голяма полемика, която дори медиите в България 
отразяват в предавания и новинарски емисии. Произведенията на 
Толкин за Средната земя са се превърнали в класика, а за феновете на 
литературния фентъзи жанр те имат значението на Библия. 
Всеизвестно е, че адаптирането на литературно произведение за кино 
е нещо изключително трудно, особено ако то има такава популярност. 
Зрителите имат свръхочаквания и често са недоволни от визуалната 
интерпретация. Филмовата трилогия „Властелинът на пръстените“ 
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чаквания и успява да превърне филмите в класика, такава каквато са 
книгите. Защо новият сериал на „Амазон“ не ползва добре изпитаната 
формула на Джаксън, който се придържа максимално към източника и с 
достоверност пресъздава света на Толкин? В стремежа си да разчу-
пят модела и да предложат на зрителите така налаганото в последно 
време разнообразие на пол, раса, принадлежност и ориентация, създа-
телите на новия сериал си навличат гнева на феновете по цял свят. 

„Амазон“ задава рамка, в която творците трябва да се вместят. Тя 
включва строги процентно изявени квоти за пол, раса, принадлежност, 
ориентация и хора в неравностойно положение. Тези квоти влияят при 
избор на актьорски състав, избор на екипи и дори избор на фирмите, 
които участват в проектите. 

В интервю за „Варайъти“ Латиша Гилеспи, ръководител на DE&I 
(разнообразие, справедливост и приобщаване) за „Амазон студио“, спо-
деля, че политиките се подготвят повече от две години и имат за цел 
да се обединят в една обща идея за това как изглежда „доброто“. За 
тази цел студиото създава DE&I “Playbook” (книга с правила за разноо-
бразие, справедливост и приобщаване). В книгата се задават в процен-
ти всички тези квоти, като се посочва конкретно, че повечето продук-
ции трябва да включват минимум 30% жени и 30% членове на малцин-
ствени групи. Набляга се, че до 2024 година процентът трябва да на-
расне до 50%. При създаване на образ трябва да има стремеж към 
включване на всяка от следните групи (ЛГБТ, хора от малцинствени 
групи, хора с увреждания) и определено времетраене, в което тези ге-
рои да говорят или да присъстват в кадър. 

Изведнъж изкуството се превръща в алгоритъм. Може би ще дойде 
време, в което да оставим на програмистите да създават „изкуство“ 
или направо на изкуствения интелект, а ние само ще го „консумираме“.

В същото интервю Алберт Ченг казва: „Това не е инициатива за 
разнообразие“ и допълва „Това са политики, които са вкоренени в начи-
на, по който правим бизнес. Това е нашето умишлено усилие да изградим 
справедливост и представителство във всеки аспект на това, което 
правим“ [Cynthia Littleton, 2021, Variety, Amazon Studios Unveils Company – 
Wide DE&I “Playbook”].

На пръв поглед е прекрасно да има равноправие и да се борим да изко-
реним дискриминацията. Колкото и да си затваряме очитеq тя същест-
вува и днес. Прекрасно е всеки да има шанс за мечтаната работа, незави-
симо от своята принадлежност и самоопределяне, но нека да получи тази 
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работа заради своите способности, а не поради гореизложените причини. 
Именно изкуството е най-прекият път за приемане на различните и е 
непонятно защо точно чрез него се налагат правила за това. 

Притеснително е някой да налага умишлено справедливост, защо-
то справедливостта за едни не винаги е справедливост за други. В по-
лярния свят, в който живеем, крачката е само една от това потисна-
тият да се превърне в потисник.

Зрителите са гневни, защото този процес не се случва по естест-
вен път. Интерпретацията се извършва чрез насилствена и рязка за 
обществото подмяна на смисъла и ценностите, заложени в произведе-
ния на изкуството. 

Как ще функционира системата за подбор на сценарии, как ще се 
гарантира творческата свобода и ще се стимулира въображението на 
авторите? Дали това не ни води към ново унифициране, налагане на 
нови догми, които да сведат творчеството до разработването на 
софтуер, създаващ „правилните“ сценарии.

Актьорите днес могат да се позоват на клаузата за включване и да 
променят характеристики на своя герой или дори да променят сюжета, 
ако намерят нещо обидно или неподходящо според тяхната гледна точ-
ка. Това означава, че актьорският състав и екипът трябва да са разно-
образни и тогава всеки насила ще адаптира сценария и героите към 
изискванията за включване, сюжетът ще пасва на героя, а не обратно-
то. По този начин оценката на сценария остава на заден план и целта 
вече не включва генериране на добре разказана история, а само генери-
ране на съпричастност и доходи.

Разбираем е стремежът на филмовите компании да привлекат към 
творческа изява представители на различни малцинствени групи, как-
то и да увеличат зрителите от тези групи, но въпросът има и друга 
страна. Реалността е, че аудио-визуалната индустрия се използва 
като средство за идеологическа пропаганда и класическите герои 
трябва да се поддадат, за да покажат различни идентичности в римей-
ковете и по този начин всеки вижда, че личността на този герой отго-
варя на текущия дневен ред на разнообразието.

Как се създават сюжети и теми от миналото? Историческите филми 
имат своите исторически и социални характеристики. Как ще изглежда 
филм за робството в САЩ, ако стриктно се спазват процентите на нови-
те квоти? Ще трябва ли да има процент „бели роби“, азиатци и други?

Разбира се филмовите компании от Европа и Азия могат да не се 
съобразяват с новите холивудски правила, но съвременното филмопро-
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те е да бъдат номинирани за Оскар, което неизбежно ще повлияе на 
продуцентите, както и на самите автори в желанието да бъдат номи-
нирани за тази престижна награда.

А какво да се каже за качеството на продукциите? С други думи, те 
изглежда се фокусират повече върху количеството, отколкото върху ка-
чеството, защото това, което е наистина ценно, не е постигането на 
културна промяна, а по-скоро спазването на програмата за включване. 
Необходимо е да има цялостна визия за различните гледни точки на жи-
вота и още повече да се отразява във филми, чието влияние достига до 
почти всеки. Талантът обаче не може да спре да бъде първият филтър, 
защото колкото по-високо е качеството, толкова по-голяма е вероят-
ността за преминаване на граници.

Днес, в повечето случаи, включването не е автентично. Това се 
случва за една нощ, сякаш битката срещу дискриминацията и липсата 
на включване е кухненска рецепта с определено време за достигане на 
желания продукт. Една добре разказана история ще има очакваните ре-
зултати, независимо от цвета на кожата, показан на сцената, но про-
дуцентите и филмовите мениджъри са притиснати да изглеждат добре 
само на повърхността.

Няма значение дали някой е много талантлив. Докато идеите му не са 
съвместими с текущите изисквания, работата му ще бъде отхвърлена. 
Навлизаме в свят, в който Холивуд подкрепя идеята да се поставят идеа-
лите на първо място и да се създават качествени творби на второ мяс-
то. Има много хора, обсебени от налагането на идеите си, за които писа-
нето на добра история не е приоритет. Резултат: натрапени истории.

Разнообразието и приобщаването е нещо, за което мнозина са се 
борили. Малцинствата заемат по-важни роли и в това няма нищо нега-
тивно. Хората, които преди не са имали шанс, сега могат да блеснат. 
Но защо мнозина се притесняват? Може би защото днес в киното, все 
повече вместо да изживяваме една история, ние се чувстваме като 
участници в политическа среща, пълна с проповеди.

Всеки филм, сериал, фестивал почти по задължение трябва да се 
съобразява с актуалния политически дневен ред. И въпреки че намере-
нието може да е добро, трудно е да промените от днес за утре начина 
на живот и виждане на света, които са били развивани в продължение 
на стотици години.

Сега със сигурност има филми, които могат да бъдат добри, но ще 
бъдат отхвърлени поради неспазване на включването, отбелязано в до-
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говора. По същия начин има филми, в които се злоупотребява с включва-
нето, когато историята ощетява някои герои, за да направи другите да 
изглеждат по-добре. 

По същия начин, ако се проповядва, че хетеросексуален човек може 
да бъде трогнат и развълнуван от хомосексуална двойка, трябва да се 
случи и обратното. Тоест, не трябва да бъдем толкова изненадани, че 
хомосексуалистът може да съчувства на хетеросексуален роман. Ако 
се защитава равенството, може също така да се защити идеята, че 
една история може да вдъхнови друга и по този начин историята на бял 
човек може да трогне черен човек и обратно.

По този начин, ако имаме напълно неуместни герои, с вертикално 
издигане без умерено достоверен конфликт, със събития, свързани с 
черти на идентичността (а не със сюжета и личността на героите), 
или ако зрителят не може да свърже точките в историята, то е защо-
то сме изправени пред нещо тотално принудително. Изпълнява се кво-
тата за включване.

Още един пример е сериалът „Викинги“ и по-точно неговото продъл-
жение „Викинги: Валхала“, в който легендарната личност на Ярл Хокон е 
представена като жена с африкански произход. Това е момент, в който 
зрителят или прави свое собствено дълго проучване за това доколко 
персонажът е достоверен и доколко е внедрен от сценаристите, или 
приема, че е имало такава историческа личност. Историята бива под-
менена и отново се отприщва вълна от недоволство, особено в стра-
ните, които се припознават с тази история. Това е все едно да пред-
ставим Хан Крум като жена с азиатски белези в български филм или 
сериал и да обясним, че го правим с цел приобщаване. Ясно е как ще ре-
агира обществото, защото методите просто не са тези. Фактът, че 
една толкова силна фигура в сериала като Ярл Хокон е изиграна от жена 
и то от африкански произход има за цел да обслужи новата политика. В 
света на викингите жените са силни фигури, жените са воини, защо е 
нужно изкуствено да се пресилва тази властова позиция на жената, 
като се подменят исторически факти? Защо се взима класически пер-
сонаж и се променя, така че да отговаря на социалните стандарти, 
които удовлетворяват група хора? Разбира се, мнозина са доволни, за-
щото това помага да се визуализират малцинствата, защото „да си 
различен означава да си по-добър“. Вероятно принудителното приобща-
ване е по-добро от нищо, нали?

Промяната няма да стане за една нощ. Фокусирането върху поста-
вянето на светлината на прожекторите върху разнообразието във 
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ства не могат да създадат франчайз от нулата. Така избират да ги 
включат във вече известни продукти, за да ги види някой – като онзи, 
който се намесва зад репортера в интервю, защото знае, че иначе няма 
да се появи по телевизията.

Ако посланието е, че малцинствата могат да правят всичко, което 
прави всеки друг, логичното е да се заложи на идеята да изградят свои 
собствени франчайзи.

Истинската промяна в обществото изисква години, както и подре-
ден и добре проектиран начин за постигането º. Без да забравяме 
правдоподобността на историите, за да не чувстваме, че филмите ни 
изнасят лекции през цялото време, разделяйки герои и злодеи по 
идентичност.

Проблемът е в манията, че нещо прави малцинствата специални и 
че вместо да се издига знаме на омраза, трябва да се издига знаме на 
„любов“ и празнуване. Правилно е, да, но може да се окаже, че като нала-
гаме такива неща, ще получим само обратния резултат. И това е, че не 
можете да принудите публика, която не е израснала като вас, да мисли 
същото като вас.

Искаме да бъдем общество, в което всички сме зачитани еднакво с 
достойнство, независимо от идентичността, но по пътя трябва да 
разграничим подходящите начини, за да не нарушим това, което искаме 
да защитим или възстановим. Възможно е да попаднем в кръговрата на 
живота, от който няма изход.

Насилствената промяна трайно се е настанила в страни като 
САЩ под името Woke движение (woke/stay woke – бдителни за расови 
предразсъдъци и дискриминация). 

Тази бдителност може да има положителна, но и отрицателна коно-
тация. От една страна може да превърне зрителя от консуматор в из-
следовател, но колко хора от аудиторията биха си направили труда да 
изследват къде наистина има дискриминация, къде има така желаното 
разнообразие и равноправие и къде се извършва груба подмяна в изку-
ството? Ако зрителят остане консуматор, той просто попива новата 
матрица и остава на повърхността на едно много сложно и комплексно 
еволюционно израстване на обществото. Така няма да знаем дали сами 
сме направили своя избор, дали всъщност харесваме или не харесваме 
нещо, дали го приемаме или не, то просто ще ни бъде налагано.

Разнообразието е повече, отколкото можем да разпознаем от 
външни признаци като раса и пол. Разнообразието включва много скри-
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ти аспекти на идентичността, като сексуална ориентация, политиче-
ски възгледи и много други аспекти, които може да не сме обмислили. За 
да бъдем приобщаващи и граждански отговорни в общността, от съ-
ществено значение е да избягваме предположения за това как другите 
хора се самоопределят или идентифицират. 

Изкуството във всяка една негова форма ни дава възможност да се 
откъснем от реалността, в която живеем, и да се потопим в един раз-
личен свят. Неслучайно го наричаме бягство от реалността. То ни поз-
волява да премахнем границите на възможното и да издигнем в култ 
безкрайната и неограничена сила на въображението. Ние като хора по-
ставяме своите собствени рамки или ги разрушаваме, нека не позволя-
ваме друг да ни ги налага, особено когато говорим за изкуство. Ако по-
ставим рамка на въображението, сме загубили единственото нещо, за 
което наистина можем да кажем, че имаме пълна свобода.

Използвана литература:

1. Cynthia Littleton, 2021, Variety, Amazon Studios Unveils Company - 
Wide DE&I „Playbook“. https://variety.com/2021/tv/news/
amazon-studios-inclusion-playbook-gillespie-cheng1234998058/-salke-.
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ПЕСНИТЕ НА ДЖАКОМО ПУЧИНИ – ХРОНОЛОГИЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО И ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕТО ИМ

ас. д-р Ивайло Т. Михайлов 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Настоящото изследване засяга песенното творчество на 
композитора Джакомо Пучини (1858 – 1924) – малко известна част от 
неговото наследство. Авторът на изследването е първият теноров 
изпълнител на песни на Пучини в България (от 1996 г.) и многократно ги 
е представял на концертния подиум (1996, 2010, 2011, 2018, 2020, 2021, 
2022). От тази позиция изследователският интерес е насочен към раз-
глеждане на песните в контекста на цялостното творчество на ком-
позитора. Проследява се хронологията и историята на създаване на 
произведенията и се отразява тяхното представяне. Връзката между 
оперното и вокалното творчество на композитора е изведена през по-
гледа на оперния изпълнител.

Ключови думи: Джакомо Пучини, вокално и вокално-инструментално 
творчество, камерна песен, вокално изпълнителство.

THE SONGS OF GIACOMO PUCCINI – CHRONOLOGY, 

PERFORMANCE AND HISTORY OF THEIR CREATION

Asst. Ivaylo T. Mihaylov, Ph.D. 
АMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Resume: The present study concerns the song work of the composer Giacomo 
Puccini (1858 – 1924) – a little-known part of his legacy. The author of this 
research is the first tenor performer of Puccini‘s songs in Bulgaria (since 1996) 
and has repeatedly presented them on the concert podium (1996, 2010, 2011, 
2018, 2020, 2021, 2022). From this position, the research interest is directed 
towards examining the songs in the context of the composer‘s entire work. The 
chronology and history of creation of the works is traced and their presentation 
is reflected upon. The connection between the composer‘s operatic and vocal 
work is brought out through the eyes of the opera performer.

Key words: Giacomo Puccini, vocal and vocal-instrumental creativity, chamber 
song, vocal performance.
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Името на Джакомо Пучини – за всички времена – остава свързано с 
операта. „Най-крупният, след Верди, италиански композитор“ продъл-
жава традициите и принципите на развитие на националното оперно 
изкуство. Операта е неговата „визитна картичка“: в този жанр „Пучини 
се представя като майстор на вокалното писмо, щедър мелодик, пре-
красен познавач на сцената“ [Абрамовский, Г. и др., 1973, с. 176]. „Почти 
безпрецедентен случай“ е, че „почти всички негови опери веднага след 
създаването им влизат в репертоара на най-известните театри, кои-
то и до днес се играят с ненамаляващ успех навсякъде по света“ 
[Сагаев, 1967, с. 419]. 

Дванадесетте опери представляват най-крупния дял от творчество 
на Пучини. В тях най-ярко се проявяват основни характеристики на него-
вата музика, в която лесно запомнящата се мелодичност е една от 
най-привлекателните ú черти. Тя присъства и в другите жанрове от 
творческото му наследство. Той композира в сферата на камерната, ор-
кестровата и църковната музика; за глас и пиано; „Реквием“ (1905); „Меса“, 
Симфонично капричо (1883) и други произведения за оркестър; „Хризантеми“ 
(1890) и 3 менуета за квартет, пиеси за орган, песни, хорове – „Химн на 
Рим“ за хор и пиано (1919) и др. Интересен факт е, че в младежките си го-
дини започва с камерни композиции – песни и инструментална музика, го-
ляма част от които използва по-късно в оперите си 1.

На фона на забележителните му опери творбите на композитора в 
други жанрове като че ли остават „в сянка“ – встрани от фокуса на 
внимание на изпълнители и публика. 

Сред тях са песните на Джакомо Пучини. Те са малко познати и 
стават обществено достояние едва от средата на ХХ в., когато един 
от най-големите изследователи на творчеството му – Майкъл Кей, пуб-
ликува „Непознатият Пучини“ (1987). В изданието той включва ма-
нускрипти, скици, ранни ученически творби и първи редакции на опери 
на композитора. М. Кей събира и издава „Песни за глас и пиано“ на Пучини 
в Оксфорд през 1985 г. и 1988 г.2

Броят и местата на песните за глас и клавирен съпровод (пиано, 
хармониум) на Пучини, сред другите произведения от „неоперното“ му 
наследство са отразени в хронологичния списък, изготвен в хода на 
това изследване (таблица 1):

1 По: https://bg.wikipedia.org/wiki/Джакомо_Пучини (07.05.2022).
2 Kaye, Michael. Songs for Voice and Piano. Arie da Camera e da Chiesa. Copyright 1985, 1988 
by Michael Kaye. Published by Oxford University Press, Inc.
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223Таблица 1. Хронологичен списък на вокалните 

и вокално-инструментални творби на Джакомо Пучини

№ Година Заглавие Бележки
1. 1875 A te – за глас и пиано

2. 1877 Plaudite populi – четиригласен 
мотет

29 април 1877 г. – първо изпъл-
нение в Лука

3. 1877 Кантата (химн) „Синовете на 
прекрасната Италия“

4. 1878 Credo – за тенор, баритон и 
оркестър

12 юли 1878 г. – първо изпълнение 
в Лука. По-късно – вмъкнато в 
„Меса“

5. 1878 Vexilla Regis – химн за мъжки хор и 
орган, текст от Ваненцио 
Фортунато

6. 1878 – 1880 Меса за четирима солисти и ор-
кестър – за баритони и тенори, 
хор и оркестър. Състои се от 5 
части – Kyrie, Gloria, Credo и 
Sanctus и Agnus Dei

12 юли 1880 г. – първо изпълне-
ние в Лука.
Музиката на Kyrie е използвана 
в операта „Едгар“, а Agnus Dei – 
в „Манон Леско“. Сега месата 
е известна като „Меса Глория“

7. 1881 Melanconia, romanza (Ghislanzoni)

8. 1882 Salve del ciel Regina – за сопран и 
хармониум

Ползвано от композитора 
във „Вилиси“

9. 1882 Mentìa l’avviso – речитатив и ария 
за тенор и пиано, стихове от 
Феличе Романи

Използвано в „Манон Леско“

10. – Ad una morta – за баритон и пиано, 
стихове от Антонио Ghislanzoni

Фрагменти са използвани във 
„Вилиси“

11. 18833 Storiella d’amore – за сопрано или 
тенор и пиано, стихове от 
Антонио Ghislanzoni

Използвана в „Едгар“

12. 1888 Sole ed amore – матината за сопра-
но или тенор и пиано. Авторът на 
текста е неизвестен, но има пред-
положение, че е на Пучини 

Използвана в „Бохеми“ 

13. 1888 Solfeggi 
14. 1896 Avanti, Urania! – за глас и пиано, 

стихове от Ренато Fucini
Мелодичната идея е използвана 
в „Мадам Бътерфлай“

15. 1897 Inno a Diana – за глас и пиано, сти-
хове от Карло Abeniacar

16. 1897 Кантата за Юпитер
17. 1899 E l’uccellino – приспивна песен за 

глас и пиано, стихове от Ренато 
Fucini

3 В списъка на Л. Данилевич до 1883 г. са включени: Кантата (химн) „Синовете на прекрас-
ната Италия“, 1877; Мотет в чест на св. Паолина, 1878; Salve del ciel Regina за сопран и хар-
мониум; Меса, 1880; „Малка история на любовта“ – песен за глас и пиано, 1883; Песни за глас 
и пиано, 1881 – 1883 (не са посочени заглавията на песните). Виж: Данилевич, 1969, с. 439.



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

30

18. 1902 Terra e mare – за глас и пиано, сти-
хове от Енрико Panzacchi

19. 1904 Canto d’anime – за глас и пиано, 
текст от Луиджи Илика

Прототип на арията на Ринучо 
от операта „Джанни Скики“

20. 1905 Requiem – за хор, виола, хармониум 
или орган

Януари 1905 г. – първо изпълне-
ние в Милано

21. 1908 Casa mia, casa mia – за глас и пиано

22. 1908 Кажете ú – за глас и пиано Датирана е под въпрос в списъ-
ка на Л. Данилевич

23. 1913 Sogno d’or – приспивна песен за 
глас и пиано, текст от Карло 
Марсили

Използвана в „Лястовичката

24. 1917 Morire? – за глас и пиано, текст от 
Джузепе Адами

Използвано във втората версия 
на „Лястовичката“

25. 1919 Inno a Roma – за глас и пиано, 
текст от Фаусто Салватори

1 юни 1919 г. – първо изпълнение 
в Рим

26.–27. – „Вежлив ум“, „Ние четем“ – песни 
за глас и пиано, текст от А. 
Гисланцони

По списъка на Л. Данилевич – 
без датировка4 

4Хронологичният списък на вокалните и вокално-инструментални 
творби на Пучини включва общо 27 произведения5. Те са създадени в 
периода 1875 – 1919 година. 

Песните за глас и пиано на хронологичния списък са 18: №1, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27. По редица причини точният брой на 
песните не може с категоричност да се уточни. Една от тях е, че някои от 
тях не са своевременно издадени. Освен това съществуват и различни 
версии на песните – музиковедски проблем, който не е достатъчно проучен 
и изяснен. Възможно е в действителност песните, заедно с техните вер-
сии, да са повече. Броят на заглавията в различните източници не е едноз-
начен, както и датирането. Някъде то е условно. Например, датирането на 
някои от песните в списъка на Л. Данилевич е под въпрос – „(?)“. В него фи-
гурира и едно общо заглавие „Песни за глас и пиано. 1881 – 1883“, без да са 
дадени заглавията на песните или техния брой. Не са датирани и четирите 
песни: „Вежлив ум“, „Меланхолия“, „Когато аз умра“, „Ние четем“ – „песни за 
глас и пиано, текст от А. Гисланцони“ [Данилевич 1969, с. 439]. 

4 В списъка на Л. Данилевич те са включени заедно с: „Вежлив ум“, „Меланхолия“, „Когато 
аз умра“, „Ние четем“ – песни за глас и пиано, текст А. Гисланцони (всички – без 
датировка).
5 Списъкът е по: Вайнкоп, Гусин, 1983, с. 120; Списък на произведенията на Джакомо 
Пучини. Произведения в други жанрове [Данилевич, 1969, с. 438 – 439]; Schickling, 2017, 382 
– 414; Grove’s Dictionary of Music and Musicians. Vol. VI N-Q. Fifth Edition. Edited by Eric Blom. 
London, Macmillan & co LTD; New York, ST Martin’ s Press, 1954, p. 991.; https://bg.wikipedia.org/
wiki/Джакомо_Пучини (07.05.2022).
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PIANOFORTE включва 8 песни, от които последните четири също не са 
датирани: Melanconia, romanza (Ghislanzoni) (1881); Solfeggi (1888); Avanti 
Urania (Fuccini) (1896); Ѓ lʼucelino (1899); Allor chʼio sarò morto, romanza 
(Ghislanzoni); Noi legger (Ще четем) (Ghislanzoni); Romanza (Romano); 
Spirto gentil (Ghislanzoni). За песента Ѓ lʼucelino (1899) е отбелязано (в 
бележка под черта), че е „едно от единствените две от ранните нео-
перни произведения, които са публикувани“ [Groveʼs Dictionary of Music 
and Musicians. Vol. VI, 1954, p. 991].

В следващото изложение се спирам по-подробно върху песните на 
Джакомо Пучини, които имат трайно място в моя изпълнителски репер-
тоар. Аз съм първият изпълнител тенор на песните на Пучини в 
България (2010)6 и многократно ги представям на концертния подиум 
(1996, 2011, 2018, 2020, 2021, 2022). През 2022 г. изпълнявам 13 песни в 
рецитал, в рамките на Музика без граници (Държавна опера Стара 
Загора; Софийска филхармония): „Песните на Пучини“. Рецитал на 
Ивайло Михайлов – тенор. София, Камерна зала „България“, 12 март (съ-
бота) 2022 г., 19:00 ч. Акомпанимент на пиано – Деница Петрова. 

Програма: Canto d’anime (Pagina d’album) – „Песен на душите“ (стра-
ница от албум); Morire? – „Да умреш?“; A te – „На теб“; Salve Regina – „Хвала 
на Богородица“; Mentia l’avviso – „Предупреждението лъжеше“; Storiella 
d’amore – „Любовна историйка“; Sole e amore – „Слънце и любов“; Avanti, 
Urania! – „Напред, Урания!“; Inno a Diana – „Химн на Диана“; E l’uccellino 
(Ninna-nanna) – „Птиченцето“ (приспивна песен); a) Terra e mare – „Земя и 
море“; b) Terra e mare – „Земя и море“; Casa mia, casa mia – „Моята къща“7. 
Изпълнявам песните в оригинал, на италиански език8. Изготвеният от 
мен сценарий на рецитала включва собствен превод на тестовете на 
български език, които са представени от актрисата Василена 
Винченцо9. 

Първият романс на Пучини е A te („На теб“). Композиран е в периода 
1874 - 1880 г., когато Пучини учи композиция при Карло Анджелони в 

6  Първото изпълнение на песните на Пучини в България от женски глас е на Красимира 
Стоянова – сопран (б. а.).
7  В репертоара на Ив. Михайлов е и Inno a Roma („Химн на Рим“) – за глас и пиано, т. Ф. 
Салватори.
8 Песните са според оксфордското издание от 1985 г., събрани от Майкъл Кей: Kaye, 
Michael. Songs for Voice and Piano. Arie da Camera e da Chiesa. Copyrigt 1985, 1988 by Michael 
Kaye. Published by Oxford University Press, Inc.
9 При представянето на песните на Пучини в редица концерти на автора участват и 
други изявени водещи и актриси: Ивана Папазова, Лили Бързева (б. а.).
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Института „Пачини“. През 1919 г., с Inno a Roma („Химн на Рим“) за глас и 
пиано, хронологичната рамка на песните „се затваря“ (една година след 
написването на една от последните му опери – оп. „Джани Скики“, през 
1918 г.). През периода 1880 – 1883 г. – времето, когато получава образо-
ванието си в Миланската консерватория, създава 5 песни (№№ 7 – 11): 
Salve Regina – за сопран и хармониум и Mentìa l’avviso – речитатив и ария 
за тенор и пиано (1882); Ad una morta – за баритон и пиано; Storiella d’amore 
– за сопрано или тенор и пиано (1883). Останалите творби (от №12 до 
№27) са написани в периода 1988 – 1919 г. – в активния за композитора 
творчески период, в който той създава едни от най-значителните си 
опери.

За ранните песни на Пучини откриваме сведения в биографичния 
роман на Янош Бокаи (1892 – 1961) „Пучини. Бохеми и пеперуди“10. При 
обсъждане на програмата за традиционните юлски тържества абат 
Неричи (1822 – 1902) от организационния комитет (състоящ се от про-
фесор Паладини, абат Неричи, Карло Анджелони (1834 – 1901), Акиле 
Паница (1843 – 1892), Фортунато Маджи (1839 – 1882), вместо разноо-
бразна програма предлага творби от „един-единствен възпитаник, 
чийто талант смайва, вълнува, наистина смущава всички ни, всички 
негови нови произведения са нова изненада и радост, независимо от 
това, дали е симфонична или камерна музика или само една обикновена 
малка песен…“ [Бокаи, 1980, с. 76 – 77]. Думите му: „Говоря за Джакомо 
Пучини. Нашата консерватория досега не е имала такъв талантлив 
възпитаник“, са потвърдени от К. Анджелони. Абате Неричи продължа-
ва: „Програмата на нашия концерт съставихме само от негови произ-
ведения. В открития театър бихме искали да представим неговите 
песни (…) това са модерни песни, изпълнени с любов, ликуване, жизнерадост и 
понякога меланхолия, сякаш всяка от тях е страстна оперна ария“11 [Бокаи, 
1980, с. 76 – 77]. Обсъжда се и композираната от Пучини „Меса“, която 
архиепископът предлага да се изпълни в две от църквите в града: „(…) 
различава се от всички меси, може би е прекалено светска, на безспор-
но е хубава“ [Бокаи, 1980, с. 77]. 

През периода 1880 – 1883 г. Пучини композира 5 песни. По това вре-
ме той учи в Миланската консерватория. Като възпитаник на Амилкаре 
Понкиели (1834 – 1886) и Антонио Бацини (1818 – 1897), той получава со-
лидна подготовка. „Още в ранните негови съчинения, написани скоро 

10 Книгата е написана през 1958 г. Претърпяла е седем издания в Унгария. У нас е изда-
дена през 1978 г. и през 1980 г. (второ издание) от издателство „Музика“ (б. а.).
11  Подчертаването е мое (б. а.).
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22след завършване на консерваторията, се чувства здрав професионали-

зъм, добро владение на хармоническите средства, музикалните форми, 
оркестър и хор, да не говорим вече за соловите вокални партии“12 
[Данилевич, 1969, с. 64].

Изпълнението на цикъла песни, според оксфордското издание от 
1985 г., събрани от Майкъл Кей, понякога налага промяна в техния ред, в 
зависимост от физическото състояние на певеца.

Canto d’anime е един от примерите за съществуването на ярки те-
матични връзки между повечето песни и оперите на Пучини. Тя е една 
изключително напрегната в теситурно отношение песен, която въз-
приемам по-скоро като ария, и която, изпята в оригиналния ред на про-
грамата, би затруднила вокалиста поради натрупаната умора от пре-
дходните песни. Прототип е на арията на Ринучо от операта „Джанни 
Скики“.

Morire („Да умра“) е използвана два пъти – в албум, продаван с бла-
готворителна цел от италианския Червен кръст по време на Първата 
световна война, и като встъпителна ария на Руджеро във втората 
версия на „Лястовичката“. Според Кейн: „Не че е имал отчаяна нужда от 
мелодично вдъхновение, но най-вероятно е искал да бъде сигурен, че оп-
ределени откъси ще бъдат чути в лоното на театъра, където бездруго 
неговият гений е най-разпознаваем!“. Morire е дълбочинно, еклесиастов-
ско разсъждение върху живота и смъртта, което се старая да поднеса 
като редуване на деня и нощта в живота на човека (с нюансите, зада-
дени от композитора) така, както се редуват черните и бели полета 
на шахматната дъска. 

Според мен романсът A te („На теб“) трябва да се изпее „на един 
дъх“, макар да е сравнително дълъг, предвид, че това е любовно обясне-
ние, а за такова не винаги се дава втори шанс…

Salve Regina, за глас и орган, е написана, когато Пучини учи компози-
ция в Миланската консерватория. Текстът е на Антонио Гизланцони, 
либретиста на „Аида“. Особеното в Salve Regina („Хвала на Богородица“) 
е, че се изисква наличие на орган, а не винаги се разполага с такъв. 
Затова тя трябва да бъде изпята в съвършено легато, без да се оста-
вят паузи между гласа и пианото, т.е. да се търси онова единение на 
молитвата с Бога, което сбъдва желания. 

Mentia l’avviso („Предупреждението лъжеше“) е написана, когато 
Пучини учи композиция в Миланската консерватория. С Mentia l’avviso 
(„Предупреждението лъжеше“) изпълнителят трябва да внуши на публи-
12  Подчертаването е мое (б. а.).
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ката едно сънно, кошмарно състояние, състояние на безизходица и тре-
вога. Това се постига чрез смяна на „боите“ на гласа по време на 
изпълнение.

Storiella d’amore – „Любовна историйка“ – за сопрано или тенор и пиа-
но, стихове от Антонио Гизланцони, е последна песен, написана в края 
на 1883 г. Използвана е в неговата втора опера „Едгар“. Това, което ще 
създаде у публиката представа за интимността на момента и не-
повторимостта му, е ако изпълнителят успее да изгради пред себе си 
въображаем образ на любимата, като я обрисува с пръсти и я „гали“. Той 
трябва да създаде впечатление за любовен трепет и очакване за пър-
вата целувка.

Sole e amore („Слънце и любов“) е песента в основата на квартета 
от трето действие на операта „Бохеми“. През цялото време вътреш-
ното намерение на изпълнителя следва да бъде с едно „намигване“ към 
меломаните, с мисъл за светлина и простор, като се има предвид, че 
песента е написана с един тон по-ниско от самия квартет. Интересен 
е финалът-посвещение на песента: „На Паганини – Дж. Пучини.“

Avanti Urania („Напред, Урания!“) е композирана от Пучини за неговия 
голям приятел и меценат Маркиз Карло Джинори – Лиши (Къдравия). 
Урания „небесната“ е муза на астрономията и астрологията. Често я 
изобразяват с глобус (символ на небето) и пергел в ръце. Тя изпълнява 
демиургически функции. Всъщност тя е покровителка на небесното в 
условията на Земята. Тази песен е използвана от композитора в „Мадам 
Бътерфлай“ и „Тоска“, като отглас на вече родена от перото му 
мелодия.

Inno a Diana („Химн на Диана“) е написана за ловните дружинки и е 
посветена на всички ловци в Италия13. Avanti Urania („Напред, Урания!“) и 
Inno a Diana („Химн на Диана“) са двете песни – препратки към римската 
и елинската митологии. Те носят в себе си езотеричното, окултното и 
следва да бъдат изпълнени с мистично чувство и послание на символи-
ката, която носят.

Uccelino („Птиченцето“) е приспивна песен, написана за детето на 
негов приятел. Тя е нежна, но в нея интерпретаторът трябва да излъч-
ва както любов, така и сигурност и търпение.

С Terra e mare („Земя и море“), написана за де Фонсека за „Годишен 
албум за изкуства и писма“, „Новисима – 1902“, Пучини достига високо-

13 Римската богиня Диана започва като божество на лова, което по-късно се превръща 
в лунна богиня. Почитана от древните римляни, Диана е била известна като завършена 
ловджийка и пазител на гората и животните, които живеят в нея.
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22то ниво на успешен песенен композитор. Текстът на „Земя и море“ е на 

Енрико Панзачи. Съществуват различни версии на песента14. В двете 
версии на Terra e mare трябва да се усетят поривите на бурното море и 
противостоенето на земната твърд. Това се постига чрез остри про-
мени в динамиката. Различното звучене на двете песни се достига 
чрез детайлизиран щрих, перфектна артикулация и темпо. 
„Артикулацията (…) е начинът на (…) произношение на отделните щри-
хи. Тя е едно от изразните средства, благодарение на които се разгра-
ничава всеки конкретен музикален стил“ [Сарафян, 2017, с. 246]. 
Легатото в по-бързо темпо в първата песен се противопоставя на от-
четливата дикция, граничеща с рецитация в по-бавното темпо във 
втората.

Великолепната песен Casa mia („Къща моя“) Пучини пише по молба на 
Едоардо де Фонсека, редактор, който я включва в статия, публикувана 
в списанието La casa („Къща“). Така песента е тематично свързана със 
съдържанието на това издание и със статията за Пучини, в която той 
описва и разказва за своите резиденции в Торе дел Лаго, Киатри и 
Абетоне. Casa mia е миниатюра, в която винаги се стремя да оставя 
впечатление за безкрайност, за да може слушателят да придобие усе-
щането, че песента ще започне отначало веднага след своя край. Така 
той винаги остава изненадан, когато тя свърши. Вътрешното намере-
ние е за фееричност, простор и свобода.

Хронологията на творбите показва, че през целия си живот 
Джакомо Пучини (1858 – 1924) пише музика, която не е свързана с теа-
търа. Някои от тях са композирани по поръчка на учебни заведения, дру-
ги като романси, предназначени за приеми, били са публикувани във 
вестници, които вече не съществуват, или в периодични музикални из-
дания, както и в „специални издания“. 

Присъствието на камерната песен в списъка на творчеството на-
следство на Пучини предизвиква съпоставка с интереса на Фредерик 
Шопен към вокалната лирика. „Това е още един пример за безспорни по-
стижения в песенния жанр на композитор, чието амплоа е в друга об-
ласт – за Шопен – инструменталната (клавирната) музика“15. 

Очевидна е връзката между вокалното, вокално-инструментално-
то и оперното творчество на композитора. Той категорично заявява: 

14 Авторът на настоящия текст изпълнява при своите концертни изяви две версии на 
песента.
15 Виж: Шекерджиева-Новак, Тони. Вокалната лирика на Фредерик Шопен, оп. 74. 
Фонетични проблеми във връзка с изпълнителството, 2009.
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„Аз съм човек на театъра. Ако не ми се отдаде да видя ясно пред себе си 
сцената, аз не пиша, не мога да напиша нито една нота“16. Интересна е 
констатацията на Станиславски: „Пучини не е само музикант, но и из-
ключителен режисьор. Той е чувствал сцената. У него музиката е тясно 
свързана със словото…“17. Може би в усета към връзката текст – музика 
трябва да се търси причината за приоритета на песенния жанр пред 
„неоперните“ му композиции. Факт е, че след създаването си много от 
песните стават част от неговите опери. Това „жанрово пренасочване“ 
е интересен факт за изследователя. Следва да се търси връзка и по 
отношение на художествено-естетическите тенденции, които се про-
явяват в оперите му.

Съвременната изпълнителска практика преоткрива песенното 
творчество на композитора, като предполага интерес и по отношение 
на приложението му като репертоар във вокалното обучение.

В тази връзка познаването на хронологията и историята на създа-
ването на песните би обогатило креативния поглед на изпълнителя 
върху творчеството на Пучини.
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КАК ОЦЕНЯВАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО СТИМУЛ 

ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА АРТ СТУДЕНТИ

Калина И. Дечева 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Настоящата статия разглежда как различните видове оценя-
ване могат да мотивират студентите по изкуства да се включват в 
учебния процес по усвояване на английски език и да постигат по-добри 
резултати. Тук се дефинират термините обобщаващо оценяване и те-
кущо оценяване и дейностите, които често се свързват с тях. Тъй 
като оценяването се обсъжда във връзка с мотивацията, ние имаме 
предвид два типа мотивация – автономна форма на мотивация и кон-
тролирана форма на мотивация. Под внимание са взети и особености-
те на студентите по изкуства и какво вдъхновение им е нужно за да са 
успешни и мотивирани обучаем.

Ключови думи: обобщаващо оценяване, текущо оценяване, чужд език, 
езикова класна стая, автономна форма на мотивация, контролирана 
форма на мотивация.

HOW ASSESSMENT CAN BE USED AS A POWERFUL TOOL 

FOR ТEACHING ENGLISH TO ART STUDENTS

Kalina I. Decheva 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The article reveals how different types of assessment can motivate 
art students to engage in the learning process оf English and achieve better 
results. It defines both terms summative assessment and formative assessment 
and the activities often connected with them. Because assessment is discussed 
in connection with motivation, two types of motivation are kept in mind – 
autonomous form of motivation and controlled form of motivation. It also deals 
with the peculiarities of the art students and the inspiration they need to be 
proficient and motivated learners. 

Keywords: formative assessment, summative assessment, foreign language, 
language classroom, autonomous form of motivation, controlled form of motivation.
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22В настоящата статия се изследват следните аспекти:  

ОЦЕНЯВАНЕ, което се прави в часовете по чужд език на студентите по 
изкуства, които са избрали да изучават английски език, както и тяхна-
та МОТИВАЦИЯ като основна движеща сила за повишаване на качест-
вото и нивото на обучение, колаборацията и взаимообвързаността 
между двата аспекта. При възможност, в уроците са използвани идеи-
те на Ивана Щиглиц за свободата на избора в процеса на усвояване на 
английски език, а целият курс се опира на психолингвистичния подход и 
на аспекти от философията на Сузуки метода с акценти на индивиду-
алния напредък на всеки един обучаем.

Целта на това изследване е да проследи механизма, чрез който оце-
няването може да се превърне в мощен стимул за работа по време на 
заниманието по чужд език и повод за разнообразна извънкласна дейност 
след това. Под внимание са взети възрастовите характеристики на 
обучаемите, както и фактът, че те са студенти по изкуства и са хора 
с нетрадиционен и неподлежащ на рамкиране натюрел. Болшинството 
от тях са държали Държавен зрелостен изпит по английски език в края 
на своя гимназиален клас и нивото на неговото владеене е досто висо-
ко, което от една страна е „плюс“ за класната стая по английски език, 
но от друга – предизвикателство пред преподавателя да ги заинтригу-
ва и мотивира за учене. 

С изложението по-долу ще се опитаме да разкрием по какъв начин 
оценяването може да бъде превърнато от рутинна, а и в определени 
моменти стресираща дейност, в начин да се канализира амбицията на 
младите хора и трансформира в градивна по характер мотивация и от 
двете страни на катедрата. 

За болшинството наши студенти идеите за оценяване се свеждат 
до учене за изпит или финален тест и получаване на съответна оценка 
за представянето им на тях. За целта на тази статия ние ще приемем 
да говорим за два типа оценяване – текущо /formative/ и обобщаващо /
summative/. Идеята ни е да изброим и определим техните специфики и 
да преценим ролята им за мотивирането на учещите да подобряват 
своите знания по чуждия език.

Обобщаващото оценяване се извършва в края на всеки период от 
време, определен за завършването на по-голяма учебна единица, за край 
на учебен семестър или учебна година. То може да се извърши под фор-
мата на финален тест или работа върху проект, както и поставена 
задача за комуникация в определена речева ситуация. В последните две 
години, предвид ситуацията с Ковид пандемията и минаването към дис-
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танционна форма на обучение, тестовете изгубиха своята ефикас-
ност и бяха изоставени като активен метод за оценяване. Тяхното 
място се зае от работата по проекти, което премести и центъра на 
дигиталната класна стая по английски език от фигурата на препода-
вателя към тази на обучаемия. Работата по проект се извършва в 
малки групи до 5 човека и най-ценното е, че студентите сами изби-
рат състава на групата, в която ще работят по напълно субективни 
критерии. Не по-малко ценен е и резултатът от създаване на пред-
поставки за работа в приятелска среда и чувството за отговорност 
и емпатията, породена в процеса на изпълнение на проекта, но тях-
ното задълбочено проследяване ще бъде обект на друго изследване. 
По-важно сега е да споменем, че като форма на обобщаващо оценява-
не проектите отразяват постигнатото до определен момент от 
време и дават възможност да се проследи напредъка на всеки сту-
дент индивидуално, както и на групата, към която принадлежи. 

И докато основната цел на обобщаващото оценяване е да поднесе 
информация за постигнатото за определен период от време, то основ-
ната цел на текущото оценяване е да подпомага и оптимизира процеса 
на учене на английски език [J. Dolin et al, 2017, p. 55].

На практика текущото оценяване е еднакво полезно като средство 
за мониторинг както за обучаемите, така и за обучаващия. То дава 
представа за състоянието на нещата в момента, в който се извършва, 
и позволява на двете страни бързо да предприемат мерки за отстраня-
ване на евентуални неудачи.

Според Центъра за иновативно учене и преподаване към Университета 
Нордърн, Илинойс, някои от видовете текущо оценяване са:

• Наблюдение върху вербални и невербални реакции на студенти-
те по време на урок,

• Коментари и обсъждане на домашна работа,

• Сесия тип „въпроси – отговори“ / Q&A session/ – както планира-
на, така и спонтанно възникнала,

• Разговори и дискусии между обучаемия и обучаващия по време на 
семестъра

• Всякакъв род дейност по време на занятието, когато студен-
тите показват нивото и обема на владеене на езика,

• Получаване на обратна информация от студентите чрез перио-
дично отговаряне на 1 до 3 специфични въпроса за преподавания мате-
риал и за личната им преценка за техния собствен напредък.
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22Наблюдение върху вербални и невербални реакции на студентите 

по време на урок
Комуникацията в класната стая по английски език /English classroom/ 

в Арт академията има своето водещо място в процеса на обучение. В 
нея с еднаква тежест са и вербалните, но и невербалните реакции на 
студентите. Поради естествената невъзможност всеки да се изкаже 
едновременно с останалите или просто защото по характер е по-стес-
нителен/на, от съществено значение е да бъдат следени езикът на тя-
лото и целият спектър от реакции, които дават обратна връзка на 
преподавателя за обема на възприемане на учебния материал. Реакцията 
на групата е лакмусът, който най-бързо дава възможност на препода-
вателя да оцени нивото на знание на присъстващите.

Коментари и обсъждане на домашна работа
Необходимостта да работим със студентите на платформа он-

лайн реабилитира важността на домашната работа. Но акцентът не е 
като обикновено върху това как и от кого е изпълнена тя, а този път 
върху дискусията, която тя поражда. Защото, както преди се спомена, 
класната стая по английски език /English classroom/ на студентите по 
изкуства е комуникативна по своята природа. Този подход дава възмож-
ност оценяването на задачата да се извърши от самите участници в 
дискусията и те да се окажат в центъра на дигиталната този път 
езикова класна стая /English classroom/.

Сесия тип „въпроси – отговори“ /Q&A session/ – както планирана, 
така и спонтанно възникнала

Без стремеж да правя паралели или да давам оценки на начина, по 
който са обучавани по език до момента тези студенти, моята амбиция 
беше да премахна максимално притеснението им, породено от редица 
обективни фактори и да ги накарам да се отпуснат и да се почувстват 
уверени, като ги въвличам да правят неща, които несъмнено им харес-
ват. Принудени от обстоятелствата да живеят изолирани, младите 
хора компенсираха липсата на пълноценно общуване помежду си в тези 
планирани сесии тип „въпроси – отговори“ /Q&A sessions/. Правехме ги 
накрая на всяка урочна тема и те с желание се включваха там. 
Правилото беше „точно осъществена комуникация“, а правилната гра-
матика и разнообразната лексика бяха предимство, но не задължител-
но условие. Поставянето на подобно условие е в унисон с тенденцията 
„яснота над точност“ /‘fluency over accuracy’/. От друга страна исках 
премерено и разумно да скъся дистанцията и да им покажа, че за всеки 
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човек е нормално да греши или да бъде не особено добър в някоя езикова 
област, но това не бива да ги обезсърчава. 

Всякакъв род дейност по време на занятието, когато студентите 
показват нивото и обема на владеене на езика

От всичко, което можем да изброим тук, ще посочим правенето на 
видео по определена задача. С мисълта, че настоящите арт студенти 
са истински дигитални туземци и че носят прекрасния творчески заряд 
у себе си, често видеото се задава да се направи по някоя от изучавани-
те теми и студентите амбициозно се заемат със заснемането му. 
Процесът дава повод да се повтаря отново и отново изучаваният ма-
териал без това да е досадно, а след това да се представи пред състу-
дентите и да бъде дискутиран по начина, описан за обсъждането на 
домашната работа.

Получаване на обратна информация от студентите чрез перио-
дично отговаряне на 1 до 3 специфични въпроса за преподавания мате-
риал и за личната им преценка за техния собствен напредък

По време на обучението задавам няколко пъти 2 или 3 съвсем обик-
новени въпроса към актуалния материал, но държа всички да дадат от-
говор. Единият от тях неизменно е – „По скалата от 1 до 10 как оценя-
ваш напредъка си по английски език до момента и защо?“.

Разбира се, като ревностен поддръжник на емпатията в езиковата 
класна стая, не искам да абсолютизирам оценяването като единстве-
на възможност за изграждане на сериозна мотивация за учене. По-скоро 
идеята ми е да го посоча като нетрадиционна алтернатива за подобря-
ване на комуникацията между обучаващ и обучаем и по-фина нагласа на 
методите и подходите в процеса на обучение.

1. И все пак според Гунила Нострьом и кол. „мотивацията е движе-
ща сила на човешкото поведение и предпоставка за учене“ [https://www.
frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2021.616216/full (24.04.2022)].

Авторите делят мотивацията на автономна форма на мотивация и 
контролирана форма на мотивация. Студентите, които притежават 
автономна форма на мотивация,се включват в учебния процес или защо-
то им е интересно, или защото са убедени, че това е пътят да постиг-
нат положителни резултати. Докато студентите, които приемат при-
чините да работят активно и успешно като наложени върху тях, са 
тези с контролирана форма на мотивация. Те правят всичко в учебната 
институция, водени от външни мотиви /присъждане на някаква форма на 
актив/ или да избегнат чувството на вина или разочарование.



SPRING SCIENTIFIC READINGS

43

20
22Принадлежността към една от изброените групи обуславя и разли-

чията по отношение към процеса на обучение. Студентите от група-
та на автономната форма на мотивация са с по-високо качество на 
усвояването на материала и по-добро психологическо разположение на 
духа. Докато тези от групата на колективната форма на мотивация са 
по-често спохождани от негативни емоции и се справят определено по-
зле с неуспехите [Ryan and Deci, 2000, p. 54 – 67].

Всеки преподавател по английски език би предпочел да работи със 
студенти с автономна форма на мотивация. За съжаление в практика-
та никога не ни се предлага идеалната форма. И тук е моментът, кога-
то умело подбраните дейности от текущото оценяване могат да про-
менят ситуацията. Студентите по изкуства са колоритни и нестан-
дартни личности със свободолюбив натюрел, които рядко се подчиня-
ват на парадигми. Изхождайки от тази личностна спецификаq изключи-
телно голямо впечатление направи идеята на Ивана Щиглиц на обуча-
емите да се предостави усещане за пълна свобода на избор по време на 
обучeнието. Тя дори нарича този свой подход „да ги разглезим със сво-
бода“. Противно на останалата част от живота, „разглезването“ в 
класната стая по английски в Арт академията доведе до удовлетворя-
ващи резултати – повишен интерес у студентите и желание за изява 
дори и от тези, които в началото на семестъра са помолили да бъдат 
оставени като пасивни участници по време на урока. Създадената ре-
лаксираща атмосфера от дейностите по текущото оценяване подсили 
и колаборацията по време на урока от една страна между обучаемите и 
обучаващия, а от друга страна и между самите обучавани. Резултат, 
който е еднакво ценен с добрите резултати от усвояването на учебния 
материал.

Както споменахме, усещането за свобода, създадено от организа-
цията на класната стая по английски при текущото оценяване, в равно-
поставена степен включва фигурата на обучаващия и обучаваните. В 
своите проучвания от 2018 г. Херитидж и Уайли [Heritage and Wylie, 2018, 
p. 729 – 741] акцентират вниманието си именно върху изследване на 
този факт. Процесът на текущо оценяване предполага активно учас-
тие на всички присъстващи в езиковата класна стая. В този процес 
преподавателят и студентите по едно и също време наблюдават уче-
нето и преподавателят отговаря на получената информация с избор на 
уместни образователни задачи, с които студентите да направят своя-
та следваща успешна стъпка напред и да се даде обратна информация, 
която да открои доказателствата за осъществения напредък. 
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Авторите твърдят, че при дейностите на текущо оценяване обучава-
ният припознава своята идентичност като на способен и ефективен 
участник в обучителния процес. Усещането за подобна идентичност 
подсилва неговата/нейната мотивация и го стимулира да участва в по-
добни дейности.

В началото опитвах различни дейности за текущо оценяване по 
време на уроците ми с арт студентите. Някои от тях изпаднаха като 
неуместни за нашата класна стая по английски, други си намериха 
своето място в т.нар. „план Б“ група, а трети си станаха обичайна 
наша практика. Вече говорихме за тях – това са обсъждането на до-
машната работа, сесии тип „въпроси – отговори“, правенето и обсъж-
дането на видео. Дейности, в които комуникацията е неотменен компо-
нент. Комуникацията на чужд език, която за някои от студентите е 
била предизвикателство, поставена в контекста на текущото оценя-
ване и в удобството на познатата домашна обстановка се превърна в 
рутинна дейност и, наред с получената обратна информация, този 
факт се превръща в особена тяхна лична победа, както и победа на 
преподавателя им. Чувството за заедност, макар и разделени физиче-
ски, е фактор, който има особено важно значение за изграждането на 
приятелската и мотивираща работна среда.

До момента обсъдихме как текущото оценяване помага за създава-
не на релаксираща и приятелска атмосфера в езиковата класна стая, 
пропита от емпатия. Като логичен резултат от това се появява осъз-
наването на причината за грешките, които студентите най-често до-
пускат. Така преподавателят може да обясни също в сравнителен план 
на своите обучаеми невралгичните точки и най-често срещаните 
грешки и да ги мотивира да ги избягват. 

Другият тип оценяване, описан в началото, е обобщаващото оценя-
ване. То почти винаги е в края на езиковия семестър и дава оценка на 
постигнатите резултати от преподадения материал. Резултатите 
от своя страна провокират студентите да разсъждават ретроспек-
тивно върху етапите на усвояване, както и провокира тяхното критич-
но мислене по отношение на целия курс. На последно място, но не и по-
следно по важност, обобщаващото оценяване показва на преподавате-
ля и студентите доколко те са подготвени да преминат към следващо-
то академично ниво и мотивира и двете страни за по-добро 
представяне.

Когато преподаващият е наясно с конкретните интереси на свои-
те обучаеми, когато приеме, че оценяването може да бъде не само фор-
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подборът на учебни ресурси е съобразен с тях и монотонността и кли-
шето изчезват от езиковата класна стая и се заменят с приятелска 
атмосфера, силна мотивация и емпатия, проявявана неспирно от двете 
страни, участници в учебния процес.

Казаното дотук определя добрите резултати, постигнати в опти-
малността на методите и подходите, която се наблюдава, когато пре-
подавателят по английски език отстъпи централната си роля и остави 
своите студенти да я заемат по време на текущото оценяване. При 
подобна практика студентите оценяват представянето на своите 
състуденти или своето собствено и в процеса на обосновката откро-
яват пропуските и краткосрочните цели, които си поставят за да ги 
избегнат. Ролята на обучаващия се свежда до подкрепа и насока по вре-
ме на занятието. Подобна практика сериозно повлиява на ангажира-
ността на студентите с изучавания материал и на повишаването на 
тяхната мотивация. Те, от своя страна, са по-старателни и мотивира-
ни, защото са усетили от първо лице колко трудна е работата на тех-
ния обучаващ. „Промяната, при която може да се повиши мотивацията 
за учене, е, когато вместо на преподавателя да се гледа като на фигура, 
отговаряща за вземането на повечето решения за преподаване и усвоя-
ване на учебния материал, то той/тя да балансира тази отговорност 
между себе си и своите студенти“ [Heritage and Wylie, 2018, p. 738].

В заключение – всеки преподавател по език се стреми да развива у 
своите обучаеми еднакво добре четирите умения, а именно: слушане, 
четене, говорене и писане. Съществуват редица традиционни методи 
и подходи, които са доказали във времето своята продуктивност за 
чуждоезиковото обучение. Търсенето и въвеждането на различни, дори 
бих казала спорни, подходи разнообразява съществуващата до момен-
та практика. Нещо повече – опитва се да доближи процеса до натюре-
ла на конкретните обучаеми – в случая студенти по изкуства в Арт 
академията в Пловдив. 

Предложената тук идея оценяването да бъде използвано като сти-
мул за по-добро усвояване на учебния материал е именно преследване на 
тази цел. Това разчупва познатия модел, изненадва обучаемите, прово-
кира ги да се изявят в най-добрата си светлина. Но най-добре възнагра-
ден е преподавателят, започнал това начинание. Постигнатата емпа-
тия и близост, както и дружелюбната обстановка, в която работи, 
създават предпоставки за изключителна удовлетвореност от работа-
та и логично добрите резултати от нея. 
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Макар и внимателно да очертахме спецификата на текущото и об-
общаващо оценяване, не тя е във фокуса на настоящата статия, а мо-
тивацията за учене, която оценяването създава. Наличието на възмож-
ност за избор, за свобода, когато са оценявани, стимулира активност-
та на студентите в класната стая по английски език, както и тяхното 
желание за съвместна работа и постигане на по-добри резултати от 
обучението, мотивира ги на следващото академично ниво да избягват 
допуснатите слабости до момента и да надграждат знанията и кому-
никативните си умения по чуждия език.
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ИНСТРУМЕНТИТЕ СЪС СВОБОДНО ТРЕПТЯЩИ ПЛАСТИНКА 

В РОЛЯТА ИМ НА АКОМПАНИРАЩИ

ас. Ангел Маринов
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: В доклада са посочените възможности и маркираните способи 
(средства) за изпълнение на функцията „акомпанимент“ от различните 
инструменти със свободно трептяща пластинка (видовете акордеони, 
бандонеон, хармониум, устна хармоника, мелодика, концертина и техни-
те разновидности), разкриват съдържанието на тезиса – акомпани-
мент. Подчертани са художествените възможности, които предоста-
вят тези инструменти за изпълнението на тази функция, с препратки 
до други инструменти. Сравненията подчертават жизнеността на 
тези инструменти в днешно време и техния широк обсег на действие

Ключови думи: акомпанимент, акордеон, бандонеон, хармоника.

FREE-REED INSTRUMENTS USED FOR MUSIC ACCOMPANIMENT

Asst. Angel Marinov

AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The report indicates the possibilities and marked ways (means) to 
perform the function of accompaniment by various free-reed instruments 
(accordions, bandoneon, harmonium, harmonica, melody, concertina and their 
varieties), reveals the content of the thesis – accompaniment. The artistic 
possibilities that these tools provide for the performance of this function with 
references to other tools are emphasized. The comparisons emphasize the 
vitality of these tools today and their wide range of action.

Key words: accompaniment, accordion, bandoneon, harmonica.

Функцията „акомпанимент“ в музикалното изкуство има както ши-
роко, така и тясно, профилирано значение и употреба. Широкият смисъл 
се определя като партньорство с подчинена роля в цялото, а тясното 
приложение – като обособен пласт във фактурата на музикалната ком-
позиция. Акомпанимент може да се създаде както чрез даден музикален 
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ансамбъл от еднородни инструменти или певчески гласове, така и от 
контрастиращи, спрямо изпълняващия „главната роля“. Има инструмен-
ти, способни да възпроизведат двете функции едновременно, и други, за 
които това не е възможно. Например, когато мелодичните инструмен-
ти – флейта, кларинет и др., солират, за съставяне на акомпанимент 
към тяхната партия се търсят „външни, странични“ участници. 
Първите съдържат устройствена възможност за съчетаване на глав-
ната партия и акомпанимента в себе си. По-долу са предложени разиск-
вания именно за такава група инструменти, част от които звукоизвли-
чат чрез свободно трептяща пластинка.

Инструментите са обединени според начина на тяхното звукоиз-
вличане, а именно чрез свободно трептяща пластинка. В съвременната 
музикална практика това са видовете акордеони, бандонеон, хармони-
ум, устна хармоника, мелодика, концертина и техните разновидности.

 Изобретяването на някои от инструментите със свободно треп-
тяща пластинка е пряко свързано с предпоставката да имат възмож-
ност да акомпанират. Доказателства за това може да се открият в 
самия принцип, кодиран в имената на инструментите: акордеон (от 
акорд), хармониум (хармония), баян (име на легендарен певец). 
Способността на тези инструменти да изсвирят едновременно повече 
от два тона им дава възможност да изпълняват хармоничен съпровод. 
Акордеонът и гармонът имат и специфична особеност – механика, ха-
рактерна единствено за тях. С натискане на едно копче прозвучава 
терцово тризвучие.

С простотата на изпълнение (темпериран инструмент), с достъп-
ността до него (на практика е произвеждан на много места в Европа и 
Русия), с лекотата на свирене на два и повече гласа (хармония), акорде-
онът става незаменим при съпровод на вокални и инструментални из-
пълнения. Моментално се включва в различни оркестри и ролята му в 
тях е много важна. 

В началото на 20. в. инструментите разгръщат своята съпровож-
даща функция с навлизането им в залите за танци. Валсът, полката, 
тангото и др. стават изключително популярни. Постепенно се „нароя-
ват“ професионалисти, придобили музикална грамотност. Те успяват 
да пренесат постиженията в акомпанимента на пианото върху новите 
инструменти. Това обяснява появата на печатни издания с партитури, 
включващи акомпанименти за тези инструменти. Появяват се едно-
родни акордеонни оркестри, които също допринасят за множество но-
вовъведения в съпровода. 
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то след Втората световна война, характерно с бурно разпростране-
ние на акордеона по целия свят. Той бива включен в различни оркестри 
– от фолклорни до популярни, а и симфонични. Развитието на хоровото 
изкуство и популярността на акордеона по това време стават причина 
за появата на акордеонни акомпанименти към всякакви вокални 
ансамбли.

Акомпаниращата функция на акордеона може да се разглежда в ня-
колко аспекта:

	 Съпровод към вокални изпълнения,
	 Съпровод към инструментални изпълнения,
	 Хомофонна акордеонна фактура,
	 Съпровод от ансамбъл, включващ инструменти със свободно 

трептяща пластинка,
	 Съпровод от еднороден ансамбъл, съставен от инструменти 

със свободно трептяща пластинка (акордеонни оркестри, дуо акордео-
ни, трио и т. н.).

Огромен е диапазонът от творби, които онагледяват акордеонен 
акомпанимент на вокални изпълнения. Между тях най-висок относи-
телен дял имат:

 акомпанименти на солови изпълнения на фолклорни песни (дока-
зателство за това са фолклорни песни от цял свят и разпространение-
то на диатоничните акордеони с техните всевъзможни модели),

 акомпанименти на песни от популярната музика (авторски, ори-
гинално създадени аранжименти, включващи инструменти със свобод-
но трептяща пластинка),

 акомпанименти на оперни арии (техническите възможности, 
покритието с оркестрова звучност и лесното осъществяване на из-
пълнението са добри предпоставки за качествен акомпанимент),

 акомпанименти на вокални ансамбли и хорове.

Със специфичното си звукоизвличане инструментите със свободно 
трептящи пластинки наподобяват принципа на трептене на гласните 
струни при говор и пеене – предимство, което насочва към техните 
отлични акомпаняторски възможности. Това проличава особено ясно 
при съпровод на вокална партия. Възможността за контрол на тона 
във всеки момент от движението на меха наподобява дишането на чо-
век. По този повод доц. д-р Зорница Петрова отбелязва: „Акомпаняторът 
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изгражда динамиката на своята партия в пряка звукова съразмерност 
със силата, плътността, диапазона, цвета, подвижността, филировъч-
ните възможности на вокалиста, при това отчитайки особеностите 
на конкретната теситура (регистъра)“ [Петрова, 2018, с. 20]. 
Изброените гласово-акустични съображения са напълно валидни и за 
ансамбъла глас – акордеон. Големите интерпретатори могат да по-
стигнат изключително прецизни резултати. 

В инструменталните интермедии солистичните качества на акор-
деона излизат на преден план. Звуковата му природа, близка до човеш-
кия глас, „продължава“ вокалната линия без излишен контраст. 

При съпровода на инструментална партия звуковата картина има 
въздействие с всичките си основни изразни средства. Солиращият ин-
струмент се „одухотворява“, изяснява чрез изразни средства, поверени 
на акомпанимента. 

Голяма част от музикалните инструменти имат сериозно ограни-
чение – да бъдат солови и да нямат възможност да акомпанират сами 
на себе си. В определени жанрове тези инструменти могат да бъдат 
срещнати самостоятелно на музикалната сцена. В други случаи „на по-
мощ“ идват инструменти, които приемат функцията на акомпанимент 
– това е важно основание да бъдат създадени оркестрите. Акордеоните 
и инструментите от това семейство се включват с тази си функция 
още от самото им изобретяване. 

Става ясно, че специфичното им звукоиз-
вличане е подходящо за миксиране с все-
възможни тембри. Тембърът от свободно 
трептящи пластинки не прилича и не за-
мества други инструменти, напротив – 
той ги обогатява.

„Подкрепа“ от тези инструменти по-
лучават и ансамбли, формирани от фол-
клорен инструментариум. Кларинет, ци-
гулка и др. са популярни във фолклорната 
музика на много европейски страни. В 
края на 19. век към тях се числи и акорде-
онът. Способностите му да съпровожда 
го правят неразделен участник от фол-
клорните ансамбли. Акордеоните изпъл-
няват както ролята на басови инстру-
менти, така също и хармоничния пълнеж, 
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нява във всички ансамбли, където е използван.
Друг „актив“ на акордеона като част от инструментален ансамбъл 

е възможността му да разгръща широка динамична амплитуда – сила, 
като децибели. На практика това се обуславя от силата на компресия 
на въздуха в меховата камера, което дава богати възможности за екс-
перименти и ярко разширяване на динамичния диапазон.Тук, обаче, след-
ва да се отбележи: „…богатата клавирна фактура крие възможности 
за стихийно „хвърляне“ във високата динамична скала. Липсата на ана-
литичен подход към звуковия интензитет на клавира, както и липсата 
на внимателно „вслушване“ в реалния звуков резултат обезсилват, 
обезличават солиращия глас, изкривяват смисловото своеобразие на 
художествения замисъл“ [Петрова, 2019, с. 124]. Отбелязаното от доц. 
д-р Зорница Петрова е валидно в още по-голяма степен за акордеонния 
акомпанимент. Регулацията на динамиката в случая дава възможности 
за правилен подход при съпровода както на тихи инструменти (кита-
ра), така и на ярко звучни (медни духови – тромбон, тромпет и др.)

Акомпанимент и солиращ глас, изпълнени от един инструмент – 
такива възможности имат само акордеонът и неговите варианти – 
бандонеонът, концертината и гармонът. Останалите, като устна хар-
моника, мелодика, нямат такава способност. 

Както във музикалната практика, така и в музикалната литерату-
ра има достатъчно примери за предвиден акомпанимент от един ин-
струмент, напр. пиано, китара. Акордеонът се конкурира спрямо тези 
най-често срещани акомпаниращи инструменти заради следното:

- контрол на частите на звука,
- изпълнение на различни щрихи,
- манипулиране на динамиката,
- мобилност при изпълнението,
- широк диапазон,
- изпълнение на „готови“18 акорди,
- постигане на виртуозно изпълнение.
Като недостатък спрямо пианото се възприема липсата на педали-

зирани тонове (за удължаване на тона при акордеона). Това се компен-
сира чрез физическо задържане на тона от клавишите (в някои момен-
ти е невъзможна имитация на пианистична звучност). Този проблем 
касае всички транскрипции от пиано за акордеон.

18  Този термин се използва в акордеонната терминология. Той се отнася за терцови 
три съзвучия.
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Видовете инструменти със свободно трептяща пластинка изпъл-
няват съпровождаща функция и като част от ансамбли (оркестри, поп 
банди, дуети, триа и др.). В тези ансамбли акомпаниментът се „разпре-
деля“ по партии между различните инструменти). 

Например хармониката може да се среща често в рок и поп съста-
ви. Тя има възможност да изпълнява мелодични ходове, дву- и тригласни 
последования от акорди, да дублира главна или вторична мелодия (кон-
трамелодия) и метроритъм.

Видът хармониум, използван все още в нашето съвремие, е индий-
ският. Мехът му се задвижва с една ръка, което го определя като ин-
струмент, подходящ за изпълнение на солови партии в един оркестър. 
Пианистичната клавиатура дава възможности за заместване на харак-
терни функции от пиано (има се предвид тези, които могат да се из-
пълнят с една ръка). Пианистичната клавиатура дава същите възмож-
ности и на друг инструмент от този род – мелодиката. 

Мелодиката и хармониумът са инструменти, на които пианистите 
могат да свирят с лекота и да акомпанират като част от оркестъра. 
Заедно с това те не успяват да „просвирят“ на акордеон. Причината е 
във факта, че координирането на движението на меха е различно и из-
исква специални умения.

Бандонеонът има изключителни важни задачи в един танго оркес-
тър. Ролята му се изразява в акомпанимент. Липсата на ударни инстру-
менти се компенсира с щрих, който проявява именно метроритмична-
та функция19. Освен в танго оркестър, където придобива световна сла-
ва, и до момента (с възраждането на аржентинското танго) бандонеон 
се среща в Европа все още в оркестри за народна музика. Навсякъде в 
тези оркестри той се използва за солови партии и акомпанимент (като 
среден пласт на фактурата-хармония).

Диатоничните акордеони имат недостатък при акомпанимента в ня-
кои точно определени тоналности. Тази невъзможност се преодолява с до-
бавяне на допълнителни редове, на които се изписват други тоналности.

Руският вариант на гармона (като хромка) има акомпанираща 
функция като самостоятелен инструмент и в ансамбъл (с традицион-
ните руски инструменти като балалайка и домра). По времето на со-
циализма в СССР, с повишаване на творческите търсения на музикан-
тите, аранжори и композитори, професионални оркестри и ансамбли за 
народна музика изключват гармона и го заменят с по-модерния и като 
съпровождащи, и като солови възможности баян. 
19  Неслучайно най-разпространеният щрих при акомпанимента е маркато.
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ант) участват и акомпанират в различни оркестри – състави за изпъл-
нение на фолклорна и популярна музика. Те се вписват отлично в тем-
бровата „палитра“ на музиката от Близкия изток. Тези гармони участ-
ват задължително с функцията на акомпанимент в ансамблите от 
тези страни.

Друг аспект за акомпаниращата роля на инструментите със сво-
бодно трептяща пластинка се открива при еднородни състави. Това са 
ансамбли – дуо, трио, квартети, и т.н., както и оркестри от акордеони/
баяни. Подобни еднородни състави се срещат и при хармониките. 

Характерна фособеност при акордеонните еднородни състави е 
щафетното предаване на функцията „акомпанимент“ от една на друга 
партия. Всеки един инструмент може в определен момент да изпълнява 
функцията на акомпанимент или на солист, на басова опора и акордов 
съпровод едновременно. Без такива „замени“ се използва бас акордео-
нът в оркестъра.

Примери на еднородни състави от гармони, мелодики или хармони-
уми не се срещат. Това е причината да не се разглеждат по този 
въпрос. 

Посочените възможности и маркираните способи (средства) за из-
пълнение на функцията „акомпанимент“ от различните инструменти 
със свободно трептяща пластинка разкриват от различна гледна точ-
ка съдържанието на тезиса „акомпанимент“. Подчертани са художест-
вените възможности, които предоставя този инструментариум за из-
пълнение на дадената функция. Използвани са и „препратки“ към други 
инструменти. Сравненията подчертават жизнеността на инструмен-
тите със свободно трептяща пластинка в днешно време и техния ши-
рок обсег на действие.
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Резюме: Статията представя възможни проблеми и решения при пре-
подаването на музика в дигитална учебна среда, разглежда реални учеб-
ни ситуации и реализирани в практическо отношение методи за препо-
даване на музика в електронната платформа Microsoft Teams.
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Summary: The article brings probable problems and solutions during teaching 
music in digital educational environment, considers real educational situation 
and practical methods for teaching music in the digital platform Microsoft 
Teams. 

Key words: digital environment, music education, musical activities. 

Съвременното образование се изправя пред нови предизвикател-
ства – различен начин на обучение с различни ресурси. Затова е необхо-
димо да се открият и различни методи за този вид обучение – да се 
„нагодят“ старите според ситуацията и дигиталните възможности на 
обучаемите или да се измислят съвсем нови, които да отговарят на 
новите потребности на дигиталната среда, в която ще се използват.

Терминът дигитална среда, буквално преведен от английски, озна-
чава според интернет тълковен речник „Виртуално, симулирано прос-
транство, което е създадено посредством използването на един или 
повече компютъра/мобилни устройства“ [6]. Това понятие днес е не 
само актуално, но и вече е ежедневие. Стана ежедневие и за българския 
учител, който се сблъска с него през изминалата учебна година. 
Начинът на преподаване от стандартен (в класна стая с присъствено 
обучение) се превърна в необичаен за повечето колеги (виртуална клас-
на стая и дистанционно дигитално обучение).
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някои отношения дори непосилно. Тази учебна година бе и предизвика-
телство за нашите ученици. Въпреки това децата се справиха с новия 
начин на преподаване и учене през обучителни платформи като Microsoft 
Teams, Google Classroom, Zoom и други, чрез които премина почти целия 
втори срок на учебната година.

Още по-предизвикателно бе да се преподава музика в Microsoft 
Teams. Защото музиката в своята същност е учебен предмет със своя 
специфика и изисква определена среда, в която да бъдат максимално 
обезпечени основните музикални дейности – възприемане, възпроиз-
веждане и творчество. 

Възприемането на музика в клас винаги се провежда с поставена 
конкретна задача към произведението за слушане. Изисква съсредото-
чаване, понякога дори вглъбяване, за да се усетят и откроят основните 
изразни средства на музиката – ритъм, метрум, мелодия, хармония, 
темпо, динамика, тембър. 

Изпълнението на музика е емоционално, изискващо предварителна 
подготовка чрез разпяване, въздействащо е на подрастващите, особе-
но когато песента им харесва. Но това е и много активна дейност – 
трудоемка е, изисква активно дишане, определена постановка, специ-
фичен начин на звукоизвличане, т.е. изисква сериозна подготовка – ме-
тодическа (от учителя) и гласова (от учениците).

Творчеството е съзидателната дейност – тази, която кара всеки 
един ученик да се превърне в композитор, поет, разказвач на истории. 
Творчеството е единствената музикална дейност, която не търпи 
ограничения, защото е лично, съкровено, понякога дори е трудно да бъде 
представено от детето пред аудитория, дори това да е само учителят 
по музика. 

Всяка една музикална дейност в дигитална среда придоби различен 
вид, предназначение, дори смисъл. Учениците осъзнаха важността на 
присъственото обучение, тъй като съсредоточаването, например в 
слушаното музикално произведение и задачите към него в дигитална 
среда, става неимоверно по-трудно (има разсейващи фактори от до-
машния бит на всеки ученик), пеенето беше почти невъзможно, а създа-
ването на текстове и песни можеше да се изпълни единствено 
индивидуално. 

Не всеки ученик успя да намери достъп до електронни ресурси за 
своето обучение поради липса на добра интернет връзка. Често тя се 
сриваше поради високия трафик и съответно ученикът бива изхвърлен 
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от платформата, като пропуска възможността за отговор на задачи-
те в часа, участието в съответната музикална дейност, както и въз-
можността да получи обратна връзка за своята работа. 

Предизвикателства и решения
Първото и основното предизвикателство бе да се направи възмож-

но изпълнението на песен от учениците по време на час – най-чаканата 
дейност в часа по музика. В дигитална среда това е невъзможно да се 
случи под формата на пеене в хор от целия клас. Решението бе всеки да 
пее индивидуално. С по-малки ученици (начален етап) всеки може да има 
„своята минутка“, но в прогимназиален етап учителят се сблъсква с 
ученици, които вече се срамуват да пеят, с гласове в процес на мута-
ция и невъзможност за точно интониране. 

Друг основен проблем е опората, която в реални условия се осигуря-
ва от звукозапис или от учителя (изпяване заедно с учениците, акомпа-
ниране на музикален инструмент). В дигитална среда, през която и да е 
съвременна платформа или социална мрежа с възможност за видеовръз-
ка, опората няма как да се осигури от учителя. Тази задача се пада на 
ученика. Учителят може да покаже дадената песен, но само толкова. 
Ученикът може да повтори, но без помощ, тъй като при едновременно 
изпълнение става взаимно изключване на микрофоните (особеност на 
самата платформа) и се чуват откъслечни фрази от двете страни на 
дигиталната връзка. Единственият вариант е индивидуалното изпъл-
нение и то при условие, че ученикът сам намери начин за възпроизвеж-
дане на музикалния съпровод на песента (да го възпроизведе от своето 
устройство или от странично такова – смартфон, таблет). Съответно 
качеството на възпроизвеждане на песента не е такова, каквото би 
било в реална учебна среда – учителят няма възможност да чуе реал-
ния, „живия“ звук и да коригира детето. Корекцията е минимална и се 
състои от забележки по текста на песента, неточно интониране или 
поправка на неверен ритъм. Всички други параметри на звука биха се 
чули, но в много по-малко детайли, т.е. художествената изработка на 
песента, която реално се случва по време на реален присъствен учебен 
час в дигиталния, трудно би се осъществила.

От тук нататък истинската стойност на музикалното изкуство 
и изучаването му в училище се губи. Губят се нюансите в динамиката, 
губи се специфичното звучене, губи се артистизмът, така важен за 
едно музикално изпълнение, губи се автентичността на живото изпъл-
нение. Нарушава се връзката с учителя-певец, учителя-изпълнител, 
учителя-артист. Учениците трудно могат да добият представа за ця-



SPRING SCIENTIFIC READINGS

57

20
22лостно изпълнение на песен само от видеовръзка. Медиите не могат да 

предадат достоверно емоцията, а тя е тази, която кара децата да 
обичат музиката. Емоцията е в самата музика. Дигиталната среда я 
отнема и в някаква степен обезличава песента, представена пред де-
цата в реално време.

Решение има, но то отново е с помощ от друга популярна платфор-
ма за музика – YouTube. За своите ученици направих редица видеозапи-
си, в които им представих новите песни, кратко разпяване, заучаване 
на песента на части – точно в този вид, в който са свикнали да се ра-
боти в час. Отговорност на всеки ученик беше да изгледа предоставе-
ния видеоклип, като се опита да пее с него. Решението не е идеално, но 
все пак е добра възможност до някаква степен да предаде всички важни 
елементи, които иначе отсъстват от дигиталния учебен час по музи-
ка. В същността си това се превърна в асинхронно музикално обучение, 
съчетано със синхронното в платформата Teams. 

Решения относно музикалните тестове успях да намеря чрез Google 
Forms. Приложението е лесно за работа и има вариант учителят да 
структурира въпросите разбираемо. Улеснение е автоматичната про-
верка на затворените въпроси в теста, което спестява много време 
пред екрана и дава по-бърза обратна връзка на учениците за техните 
резултати. С решението на този проблем обаче се поставя и нови въ-
проси: Доколко е оправдано да се прави подобен тест, особено по музи-
ка, който включва въпроси за слушане на музика – едни от най-важните 
в работата с това изкуство? След като възприемането на музика изис-
ква съсредоточаване и определена настройка, не е ли нелогично то да 
се осъществява по този начин?

Конкретен отговор няма, освен може би отделянето на слуховите 
въпроси от тези, изискващи писмен отговор, и включването им в часа 
като устно зададени. Това решение не е най-ефективно при определяне 
на слуховата култура на учениците, но е може би най-рационално пред-
вид обстановката, в която се провежда учебния час. В моята практика 
изпробвах и двата варианта, затова считам, че е добре слушането на 
музика в електронна среда все пак да бъде по време на час, а задачите 
да бъдат отделени. Така е много по-вероятно учениците да получат 
по-бърза обратна връзка как са се справили със задачата, да бъдат ор-
ганизирани и подготвени за възприемането на музика, както и да пока-
жат своите знания, макар и в устна форма.

Вариант би бил да се даде различна задача на всеки ученик към едно 
музикално произведение. В този случай обаче е нужно повече време за 
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събиране на отговорите, като задачата на учителя е да ги обобщи за 
всеки ученик. Това е трудоемко и губи ценен ресурс – времето.

Интересно премина творческата страна от обучението по музика 
в платформата Teams. Определено платформата предлага доста въз-
можности за „разчупване“ на учебния час, като интегрира в себе си 
електронните учебници на различни издателства, инструментите на 
Microsoft за текстообработка (създадена е среда, в която всички мо-
гат да работят заедно върху един и същи документ), както и дава въз-
можност за интегриране на сайтове, които с един клик на мишката да 
бъдат достъпни за целия клас.

Творчеството обаче, както и другите две дейности, също е спе-
цифична част от музикалното обучение. То не подлежи на корекция, а 
единствено на обратна връзка. За ученика е най-добре, ако му бъде 
предоставена възможността сам да прецени дали да коригира твор-
бата си, като му се дадат предложения за корекция. Докато при из-
пълнение на музика най-често коригира учителя, тук това прави уче-
ника. И то по желание. Често дори не се съгласява. Всичко това е 
така, защото творбата е личното виждане, личната перспектива на 
детето, която няма еквивалент. Причината е опитът, който то има, 
независимо от естеството му (житейски, музикален, творчески и 
др.) и заложбите, които притежава (в различни сфери и в различна 
степен развити).

Направих експеримент и дадох задача на 5. клас да измислят песен 
– текст, мелодия или и двете. Вариантите, които получих, бяха малко, 
но различни и уникални сами по себе си. Тук помествам текстовете им 
без редакции. 

Корона вируса сега вкъщи ни остави, ха, ха, 

по цял ден на телефона и компютъра,

липсва ни училището и госпожата.

Липсва ни бялата дъска и маркера.

Но ако ръцете си миеш и хигиена спазваш ти

вируса заедно ще преборим 

и всичко скоро ще е както преди.

     /С.М./
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Много аз обичам наште планини,

боса аз да тичам по зелени равнини,

дърветата овощни да гледам до зори

и да се възхищавам на буйните реки.

Много аз обичам да гледам без да спра,

хубавите гледки от нашата Земя,

смея се и радвам се ей така,

те са най-красивото нещо на света!
     /Р.Х./

     /М.С./
Съдържанието на създадените текстове е доста различно по те-

матика. Първата песен е в духа на времето, в което живеем. Втората 
е по-скоро пасторална, но е с рап ритъм и мелодия в тесен тонов обем. 
Третата е във фолклорен дух и отразява детското виждане за народна 
песен. Всяка една песен би могла да търпи редакция, но би се загубило 
очарованието от създаденото, детското ще се изгуби и вече няма да е 
лично творчество. 
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Текстовете на тези три песни са създадени от ученици от 5. клас 
и са може би най-добрите текстове, които съм получавала в краткия си 
педагогически опит. Друга творческа задача за този клас бе проект за 
народните музикални инструменти. Учениците от 5. клас тепърва за-
почват да изучават програмата Power Point за презентации, но благо-
дарение на колегата по ИТ, презентациите, които представиха, бяха 
прекрасни, без излишна информация или повтаряща се такава – всеки бе 
търсил от различни източници. Това е пример не за междупредметна 
връзка, а за междупредметно сътрудничество. Защото сътрудничест-
вото между колегите по отделните учебни предмети беше от изключи-
телно важно значение за успеха на дигиталното обучение.

Дигиталното обучение е трудно осъществимо без обратната 
връзка и за преподавателя. Затова и бе толкова необходимо всеки един 
колега да даде всичко от себе си то да стане възможно в такава сте-
пен, че не само да задържи учениците в час, но и да ги направи партньо-
ри в обучението. 

От всичко казано дотук може да се съди, че дигиталната учебна 
среда не е перфектна, има много ограничения спрямо музикалното изку-
ство и по-специално преподаването на музика в клас, но и не е невъз-
можно това да се случи с малко изобретателност и творческа учител-
ска мисъл. XXI век ни предоставя не само възможности и ограничения, а 
и ресурси да се справим с последните, стига всеки от нас да пречупи 
преподаването на музика през призмата на съвременните технологии.
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Резюме: Статията разглежда някои фактори, които са в основата на 
мотивацията и демотивацията за избор и упражняване на учителска-
та професия. 
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Summary: This article assumes some factors, which stay in base of motivation 
and demotivation to choosing and practice pedagogy.

Key words: motivation, demotivation, teaching, pedagogy.

Да бъдеш учител в 21. век – предизвикателство, което не всеки ще 
приеме. „Мотивиран съм!“, „Ще се справя! Прекрасно е с децата!“ – и още, 
и още подобни думи и фрази изричат студентите, записали педагогиче-
ска специалност в университет. Да бъдеш учител е призвание. Да бъ-
деш от тези учители, заради които учениците изричат „Заради госпо-
жата/господина си заслужава да учиш“. От онези учители, които тър-
сят начин да стигнат до ученика, да го намерят и да му дадат крила и 
небе да полети. „Един учител, който гори в професията си, може за въз-
пита обич към родното, може да разшири кръгозора на подрастващите, 
може да запали желание за повече знания в определена област на позна-
нието и да предопредели професионалния и жизнен път на младия човек, 
може да подаде ръка в труден момент на лесно ранимата млада душа“ 
[Колев, 2021, с. 185]. Да бъдеш такъв учител има своите трудности, 
въпреки крилатите фрази в края на висшето обучение, въпреки новия 
вълнуващ свят, в който си се гмурнал като че ли просто за няколко ме-
сеца, няколко години и за точно това кратко време ти разбираш, че 
наистина това искаш да правиш през живота си – да преподаваш.
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Всеки студент е минал по подобен път и е сблъскал своите препо-
даватели и ментори с тежката задача да го мотивират да остане и да 
се бори, да не се отказва, колкото и да е трудно. И точно затова тук ще 
говорим за мотивацията на бъдещите и младите учители да бъдат та-
кива, да са част от голямото семейство на образованието.

От какво се поражда мотивацията? Какво се случва, за да бъдеш 
мотивиран да извършиш дадено действие? Що е то мотив? Мотивът 
буквално означава „повод, подтик, основание за извършване на нещо, за 
някакво действие, постъпка“ [Андрейчин, 2018, с. 466]. Оттук лесно 
може да се изведе понятието мотивация – съвкупност от мотиви, обу-
славящи определени човешки действия. Тогава следва въпроса, какво 
мотивира младия човек да се отдаде на педагогическата професия? 

Относно мотивацията за упражняване на педагогическа професия 
може да се тръгне в много посоки, но може би основните, които е добре 
да се разгледат по-внимателно, са: 

- осмисляне на обучението с работа по придобитата професио-
нална квалификация;

- контактът с бъдещето в лицето на децата и възможността за 
промяна, която този контакт дава (промяна по отношение на възпита-
ние, ценности, възможност за творчество и др.);

- битуване в динамична работна среда и възможност за реализа-
ция на личния потенциал (както на децата, така и на учителя);

- възможност за професионално развитие;
- финансова обезпеченост и сигурност;
- личностно обогатяване.
Всеки един от гореизброените фактори може да мотивира младия 

човек в различна степен да избере учителската професия, да я приеме 
за мисия и да се чувства удовлетворен от себе си и постигнатото 
като резултат. Студентът влага много ресурси в своето обучение, 
като най-ценният от тях е времето, използвано за натрупване на така 
нужните му знания. Педагогиката като наука върви ръка за ръка с пси-
хологията, затова бъдещият учител трябва да разбира крехката уче-
ническа психика във всеки един етап от обучението, за да може да ра-
боти адекватно с учениците от различните групи и класове. 
Психологията е важна и поради факта, че във всяко съвременно училище 
или детска градина в България има деца и ученици със специални обра-
зователни потребности. Т.е. учителят трябва да е подготвен да рабо-
ти с тях, за което отново се изисква допълнително време за 
подготовка.
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по обем ресурс, изразходван както при обучението, така и след това. 
Поради това, упражняването ú става още по-важно и желано, като така 
се осмисля освен вложеното време, но и средствата, дадени за 
обучението.

Да се контактува с подрастващите е привилегия на всеки учител, 
но доста често някои от преподавателите не приемат това общуване 
като привилегия – по-често, може би, като задължение и рутина, особе-
но с течение на годините преподаване. Затова преподавателят е необ-
ходимо да се развива, да твори, да експериментира – за да бъде полезен 
на децата, но и за да бъде удовлетворен от своята работа. Когато 
човек е удовлетворен от нещата, които е свършил през работния ден, 
и има положителен резултат, тогава много по-бързо и по-лесно се мо-
тивира да повтори този ден, да го повтаря всеки ден. 

Децата отнемат много енергия, а в един клас са най-малко 20 уче-
ници. На ден учителят контактува средно с 4 класа, което означава, че 
обучава и общува минимум с 80 деца. И това е в идеалния случай, така 
наречената „златна среда“. Да си представим вариант с 30 деца в клас, 
6 часа за учебния ден и консултация с 10 деца след редовните часове. По 
груби сметки това прави контакт с 190 ученици. Често това се случва 
всеки ден. Ако прибавим и административна работа, подготовка за 
следващия ден, проверка на писмени работи, разработка на материали 
за учениците, съставяне на тестове, попълване на дневник, работа с 
изоставащи или с изявени ученици, подготовка за олимпиади и състеза-
ния, конкурси и концерти – отговорностите стават много и далеч не 
свързани с пряката педагогическа работа в клас. 

Младият учител, поставен в средата на подобен учебен ден, със си-
гурност има нужда от мотивация, за да продължи да практикува професи-
ята си. И да, това може да е общуването с младите хора и възможности-
те за споделяне на личния опит от призмата на възрастен, на по-близък 
до децата млад човек, на приятел дори. Но не може да бъде единственото 
нещо, което да задържа младите учители в професията. Неминуемо важен 
фактор в днешното общество на бурни промени, онлайн обучение, бързо 
развиващи се технологии, това са финансите. Възнаграждението на учи-
теля трябва да отговаря на изискванията, които има обществото и учи-
лищната институция към него. Когато то е адекватно, тогава той се 
чувства оценен и мотивиран да продължи да преподава.

По-горе се спомена, че психологията е важна част от обучението 
на студентите в педагогическите специалности. Това е и много необ-
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ходимата дисциплина, която често остава неглижирана и „между дру-
гото“, наред с важните за пряката педагогическа дидактическа ра-
бота, от самите студенти. Но за да бъдеш адекватен на времето, в 
което работиш като учител, е изключително необходимо да позна-
ваш детето не само като обект, който възприема знания, но и като 
цялостна личност, която живее в различни среди, която се оформя 
тепърва и поради това, че в крехката възраст на пубертета учени-
ците често не признават авторитети или авторитети са приятели-
те им от близката среда, това затруднява често общуването ученик 
– учител – родител и създава дискомфорт у всяка една страна в него. 
Необходимо е да се съобразиш и с ограниченията на учениците със 
специални образователни потребности, които са неразделна част 
от образователната действителност, да ги включиш в дейността 
на другите и в същото време да успееш и да ги обучаваш паралелно с 
класа или групата, без това да нарушава специфичната атмосфера и 
да ощетява другите. 

Младият учител няма опита на колегите си и е възможно кон-
фликт или проблем в това така крехко общуване да доведе до демо-
тивиране за оставане в професията, до преквалификация в друга сфе-
ра, различна от педагогическата, и за загуба на ценен творчески и 
педагогически потенциал, който не е намерил почва за развитие. 
Поради това и сред педагозите с дългогодишен опит е прието схва-
щането, че ако младият учител издържи в професията първите пет 
години, то той „става за учител“. 

Мотивацията се изследва от редица автори: Е. Маслоу, У. 
Макдугъл, В. Вунд, Дж. Адеър, Херцберг, Е. Торндайк, К. Левин, И. П. 
Павлов, Л. Десев, Ц. Цанев, С. Жекова и др. За настоящата статия 
интерес представлява емпиричното изследването на Любомира 
Бонева на мотивацията за упражняване на учителската професия. В 
изследването си авторката определя няколко групи мотивационни 
фактори: материално и морално стимулиране, организационна култу-
ра, характеристики на организацията на работата и отношение към 
професионалния труд. Според нея първите три групи фактори се от-
насят до всички отрасли, но съотношенията между тях зависят от 
вида на професионалната дейност, както и от „първоначалната мо-
тивация и изграденото у личността отношение към съответната 
професия“ [Бонева, 2004, с. 115]. Акцент се поставя върху „диференци-
ране на влиянието на особеностите на учителската професия върху 
мотивацията за труд“ [Бонева, 2004, с. 115]. Някои от демотивиращи-
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то на Л. Бонева обаче се оказват липсата на достатъчно свободно 
време за разработка на творчески педагогически идеи, допълнителни 
задължения, несвързани с пряката педагогическа работа, висок нор-
матив, рутина и монотонност след дълги години работа, ниско запла-
щане при младите учители и поради това текучеството им.

При избора на учителската професия е важно да се отбележи, че 
фактори са и възрастта, пола, квалификацията, ценностите на ли-
чността. Университетските преподаватели стават свидетели на 
това как действащи учители се преквалифицират в различна педаго-
гическа сфера с цел по-добри доходи, развитие в професионално от-
ношение или поради недостиг на кадри в определено направление и 
излишък в друго. По-възрастните студенти полагат повече усилия, 
за да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда в 21. век. Прави 
впечатление обаче, че и младите бъдещи учители също са мотивира-
ни да упражняват професията си, но мотивите им са свързани с по-
добряване качеството на преподаване, както и те самите да моти-
вират учениците да учат, като направят часовете интересни, въл-
нуващи за тях; да търсят нови начини за разнообразяване на скучна-
та и тромава образователна система (било то традиционна или 
електронна). 

В изследването на Л. Бонева попадат и 12 учители по музика, като 
най-голям брой са изследваните начални учители. Да бъдеш мотиви-
ран да си учител в 21. век при толкова бързи и динамични промени в 
образованието и икономиката е трудно. Да бъдеш учител по музика в 
21. век, при изброените по-горе условия, е още по-трудно. Така е, за-
щото днешната култура на подрастващите е променена, променени 
са ценностите, променен е мирогледът на самите родители, които 
са важна част от педагогическото общуване. Често определени уче-
ници са демотивирани да учат изобщо, други – точно обратно – са 
отличници. Нерядко децата чуват фрази като „Не ме занимавай сега!“, 
„Оправяй се сам!“, „Този предмет не е толкова важен!“. Монетата ви-
наги има и друга страна, не винаги нещата са такива, каквито из-
глеждат. И все пак, ние, възрастните, сме тези, които даваме приме-
ра на децата си, ние сме тези, които могат да им покажат, че могат 
и то чрез личния си пример, чрез нещата, които изричаме вкъщи пред 
тях, чрез думите, които употребяваме в обществото. Защото тези 
деца след 10 години ще бъдат студентите в педагогическите уни-
верситети и ще бъдат мотивирани да променят нашето отношение 
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към подрастващите. Или ще бъдат тези, които ще бъдат демотиви-
рани да влязат в клас или в детската градина като учители, просто 
защото е трудно, просто защото някой в тяхното детство веднъж 
някога е казал „Не ме занимавай!“.

Проблемът за демотивацията трябва да се потърси в учениче-
ските години, в годините на ранното детство, когато първите учи-
тели на детето са неговите родители. Да се търси в социума, в об-
ществото, в нагласата, с която биват подготвяни и изпращани на 
училище, в начина, по който се работи с тях, но и в броя на децата в 
група или клас. По последния проблем в Европа отдавна са намерили 
решение – обучение в малки групи и на модули. В България това би се 
случило по-трудно, поради естеството на системата ни и заради 
разноликото ни общество. Но не е невъзможно да се помисли в насока 
намаляване на броя ученици в клас, намаляване на норматива часове, 
материална обезпеченост на базата. Така младият учител ще има 
възможност да работи по-спокойно и да обърне нужното внимание на 
всяко дете. От друга страна всяко едно дете ще се чувства значимо 
и обгрижено. 

И въпреки това мотивацията я има. Има студенти, решени да се 
борят за поста учител в България. Има млади хора, които въпреки 
трудностите, поставени пред тях, продължават да желаят разви-
тие в педагогическата сфера, искат промяна – не, не за себе си, а за 
децата, които обучават. И понякога това е единствената причина, 
за да останат и да се борят с всички демотивиращи фактори по 
трудния път на професията учител.

Статията е финансирана по научен проект №КП-06-М35/2/30.09.2020г. 
„(Де)мотивационни фактори и характеристики за избора на учителска-
та професия като кариера при ученици, студенти, обучаващи се в педа-
гогически специалности и начинаещи учители“, финансиран от Фонд 
„Научни изследвания“.
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СУИНГЪТ – С МАЛКО „С“ И С ГОЛЯМО „С“

Зорница Ц. Цветанова 
НМА „Панчо Владигеров“ – София

Резюме: Извършен е исторически преглед за възникването и разпрос-
транението на суинга. Споменати са и неговите характерни особе-
ности и по ярки представители. Изследвана е различната употреба на 
понятието суинг. Отбелязани са средствата, чрез които суинга като 
жанр се разпространява сред слушателите, както у нас, така и зад гра-
ница. По специално, чрез грамофонни плочи, телевизия и радио мрежи. 
Обърнато е внимание и на взаимодействието му със субкултурата, 
както и политическата интерпретация на управляващите в различни-
те периоди. Разгледан е въпросът за суинга като възможност за музи-
кална кариера и неговия комерсиален ефект.

Ключови думи: музика, суинг, Америка, ВСВ.

Zornitsa Tsvetanova 
NMA „Pancho Vladigerov“ – Sofia

Abstract: A historical overview of the origin and spread of swing has been 
performed. Its characteristic features and brighter representatives are also 
mentioned. The different uses of the term swing have been studied. The means 
by which swing as a genre is spread among listeners, both at home and abroad, 
are noted. In particular, through gramophone records, television and radio 
networks. Attention is also paid to its interaction with the subculture, as well as 
the political interpretation of the rulers in different periods. The issue of swing is 
considered as an opportunity for a musical career and its commercial effect.

Keywords: music, swing, America, Big Band, WWII.

Когато говорим за Swing (люлеене – англ.) е просто задължително 
да въведем терминологичен порядък, за да не се допускат грешки и дву-
смислици, каквито у нас се срещат и до днес не само в медиите, но дори 
в някои музикантски среди. Необходимостта се налага заради същест-
вуващата поливалентност на това понятие. Музикантите, специали-
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кото различни значения на думата „суинг“, но за широката аудитория в 
България и особено за най-младите поколения те продължават да бъ-
дат недоизяснени. 

Преди да разшифроваме същностния смисъл на понятието такова, 
каквото е установено и наложено преди почти един век, нека да хвърлим 
едно око на съпътстващите го във времето и допълнително привнесе-
ни значения. Те се появяват попътно, дори случайно, за да отговорят на 
различни актуалности на деня. Някои от тях са в непряка връзка с тан-
цовата музика и джаза. Други обаче трайно навлизат в сленга на 
най-младите поколения, услужили си с джазова терминология, макар да 
обозначават действия, които нямат абсолютно нищо общо с музиката. 
Така с изпразнената от реално съдържание дума Cool (от Cool Jazz – 
студен джаз) днешните тийнейджъри изразяват своята възхита от 
някакъв предмет, факт или действие. А със Swing се обозначава една 
доста комплексна игра (има и такъв телевизионен формат) – в която 
две семейства (или живеещите на семейни начала) си разменят брач-
ните партньори. 

За нас в България по-интересен със страничното си съдържание е 
примерът с негативната конотация на онази младежка субкултура, по-
явила се в околовръст на Втората световна война (ВСВ). Коректно да 
поясним, че става дума за политическа натовареност и обремененост 
на понятието, появили се по време на войната, когато България е при-
съединена към Тристранния пакт (оста Рим – Берлин – Токио). Тогава 
част от градската младеж проявява видима симпатия към отделни об-
разци на бързо прохождащата американска масова култура, макар на 
13.12.1941 година правителството на Богдан Филов да обявява война – 
която се смята, че ще е „символична“ – Англо – Американска. Вниманието 
на тези млади хора е насочено главно към динамичната американска 
танцова мода (ехо от субкултурното парижко движение zazou (зазу)*). 
На тях властите в царството гледат със снизходителна усмивка, за-
щото не ги припознават като заплаха за обществения ред и сигур-
ността в държавата. Тази субкултура продължава да съществува и 
след смяната на режима след 09.09.1944 година. Но отношението към 
нея е точно обратното и се проявява в най-драстичната си форма след 
обявяването на България за Народна република (15.09.1946 г.). С поди-
гравателното „Суинги“ са наричани младежите, а „зози“ – девойките, 
поблазнени от някои поведенчески модели и модни тенденции, взаим-
ствани от западните им връстници, били те европейци или американци. 
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Комунистическата власт вижда в тях преносители на западно влияние и 
нарушаване на обществените порядки. Преследването им е повсемест-
но и грубо, а прилаганите срещу тях наказателни мерки, често без съд и 
присъда, варират в много широкия диапазон от остригване на място до 
въдворяване в концлагери, евфемистично наричани Трудововъзпитателни 
общежития (ТВО). 

В един по-късен етап Swing губи много от своето професионал-
но-терминологично значение, защото моделът, по който да се развива 
българската популярна музика, наричана „естрадна“, тихомълком въз-
приема италианската естетика. Към края на 50-те години, когато по-
знанията върху този масов жанр са подценявани и затова крайно недос-
татъчни, тази естетика следва по-старите белкантови образци 
(belcanto – ит.). Мълчаливо те са подкрепяни от властите. Сетне, в 
началото на 60-те години, идва ред на т.нар. „викачи“, урлатори, (urlatori 
– ит.), внедрени на нашата сцена чрез модния репертоар и индивидуал-
ния избор на все по-голям брой певци аматьори. Джазът сякаш остава 
незасегнат, встрани от тези процеси, но това се дължи главно на не-
доверието, проявявано към него от официалната власт. Пак заради 
терминологичното невежество, което натоварва с политически и иде-
ологически товар чисто музикален термин.  

В истинската смисловата верига на понятието Swing трябва да 
наредим на първо място онази всеобемаща ритмична структура, ха-
рактерна за джаза и производната от него популярна музика от края на 
20-те години. При нея основна характеристика са нонстоп ритмични-
те отклонения (изпреварващи или закъсняващи) от опорната част на 
граунд бийта*. Тази раздвиженост е съпроводена от усещане за солид-
на кинетична енергия, намираща се в неустойчиво равновесие с „раз-
клащащ“ ефект на звуковата маса. Може да се говори за метроритмич-
ни конфликти, концентрирани около основните тактови части и под-
чертавани със силни акценти. Оттук идва и определението „суингира-
не“, което не се подава на предварително нотно фиксиране. В голяма 
степен то е въпрос на вътрешна ритмична организация, по-скоро вро-
дено или по-късно придобито чувство чрез слушателски напластява-
ния. Зависи от стиловата принадлежност и профил на изпълняваната 
музика, от индивидуалния темперамент на артиста, от неговия емо-
ционален строй. Широкото му разпространение чрез различни по жанр 
музикални разновидности създава трайни консуматорски навици и сред 
аудиторията, целодневно поставена в много богата и специфична ин-
тонационна среда.
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направление в джаза и поп музиката, родено на границата между 20-те 
и 30-те години на 20-и век и продължило до към 1946 година. В българ-
ския език и професионалния музикантски сленг за разграничаване на 
двете бележим първото с малката буква „с“, а второто с голямо „С“ 
като подсказване, че става дума за „главното направление“ (mainstream) 
на художествена стилова разновидност. „Главното направление“ съ-
ществува в непрекъснат интеграционен режим, черпейки и усвоявайки 
странични идеи от успоредно множество самостоятелни потоци. В 
специализираната литература съществува недоказана хипотеза, че 
името си стилът Суинг дължи на BBC, London, когато обществената 
радиостанция на Великобритания по необходимост и за правилното на-
сочване на европейската аудитория разграничава необуздания Hot Jazz 
от Ню Орлийн от елегантния изискан Sweet звук на големите суинг 
оркестри. 

Някои автори търсят връзка с пиесата на Дюк Елингтън It Don’t Mean 
A Thing (It Ain’t Got That Swing) по текст на Ървинг Майлс от 1932 година. 
Превърната в стандарт, тя и до днес е репертоарен гръбнак на много от 
световно известните джазмени, независимо от стила, с който се свърз-
ват имената им. Така до нюорлийнските пионери Луис Армстронг и Сидни 
Беше се нареждат артистите от модерния джаз Телониъс Монк и Джери 
Мълиган, както и цяла поредица впечатляващи артисти. 

Съществува и друга версия, за която разказва френския критик 
Хюг Панасие [Панасие, 1978, с. 75]. Той отбелязва, че агентът, реклами-
ращ белия оркестър, току-що създаден от Бени Гудмън, за първи път 
нарича лидера The King of Swing. Ансамбълът от 15 души копира цветно-
кожия състав на Флетчер Хендерсън, но широката „бяла“ публика не го 
познава и решава, че Суинг означава нова форма на джаза, музика на 
големите оркестри. Успехът на Гудмън води до поява на голям брой та-
кива оркестри, чиято мода се запазва от 1935 до 1945 година. „Така 
през 1938 година в Ню Йорк, при подготовката за радио интервю ме 
попитаха кои оркестри намирам за най- добри. „На Дюк Елингтън, на 
Джими Лансифорд, на Каунт Бейзи.“. „Не, не, не, така не трябва! Вие 
изброявате само негърски оркестри! Като чуят това, нашите слуша-
тели от Юга ще изпаднат в ярост и ще ни затрупат с протестни пис-
ма“. И понеже не пожелах да променя отговора си, решиха да не засяга-
ме този въпрос“ [Х. Панасие].

И ако по етимологията на понятието още съществуват спорове, 
за едно изследователите на предвоенната популярна музика и джаза са 
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единодушни – сред няколко ранни и плахи опита Суингът, обхванал цели 
две десетилетия, е първият траен резултат от синтеза между европей-
ската и афро-американската традиции. Точно в Суинг епохата различни-
те влияния – бели и черни, европейски и латиноамерикански – се интегри-
рат чрез суинговата идиоматика и категорично очертават мейнстрий-
ма на поп музиката (отчасти и на джаза), солидно повлияна от европей-
ските традиции. Голямото разнообразие от интонационни източници не 
затруднява придобиването на нова художествена цялост. Почти до свое-
то затихване това направление се доминира от биг бенда (Big Band) – из-
кристализиралия вече формат на големия типов оркестър.

Формата на класическия, най-разпространен биг бенд със строго 
обособени оркестрови групи (пет саксофона, четири тромбона, четири 
тромпета плюс ритмична секция от пиано, бас, китара и ударни) се 
ражда от необходимостта. Озвучителната техника все още е в свои-
те пелени, певците пеят през закриващи цялото лице трябва да дос-
тигне и до най-отдалечените кътчета. В усилията си да преодолее по-
следствиято от ПСВ Европа вече е загърбила своята предвоенна Belle 
Epoque, утаила се в индивидуалното съзнание като красив спомен. Но 
пък многогодишните лишения трябва някак да бъдат компенсирани и 
това наистина се случва чрез активното посредничество на развлека-
телния сектор и масовите консуматорски нагласи. Успоредно с това в 
Америка, както гласи познатото определение на писателя Франсис 
Скот Фицджералд, настъпва „Златната ера на джаза“. И от двете 
страни на Атлантическия океан танцът се превръща в хит на деня, а 
разстоянията между двата континента вече се преодоляват необи-
чайно бързо. Модните доскоро европейски салонни танци, такива като 
полка, валс, менует, полонез, контраданс и други подобни със задължи-
телна ритуалност и сложна хореография, се изтласкват от американ-
ските кейк-уок, шими, уанстеп и др., като най-широко и устойчиво раз-
пространение придобива фокстротът. Повече от 18 хиляди музиканти 
кръстосват пътищата на САЩ и броят им непрекъснато се увеличава. 
Съществува обаче и своеобразен парадокс – епохата на Суинга се на-
сища с красиви балади (ballads) повече от всяко друго направление в 
развитието на джаза до този момент и след него. Но точно задокеан-
ската танцова музика привлича и много младия български композитор 
Панчо Владигеров, приобщен към постановъчния екип на театралния 
реформатор Макс Райнхард. Най-напред той пише „Кейкуок“ (1920) за 
„Цезар и Клеопатра“ на Джордж Бърнард Шоу, сетне „Шими ориентали-
ко“ (1925) за „Венецианския търговец“ на Шекспир. През същата 1925 г. 
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яли Ibach и го печели с „Фокстрот“ за цигулка и пиано. Трите пиеси дават 
основание на изследователя – критик на джаза Владимир Гаджев [Гаджев, 
2010, с. 54 – 55] да прибави към пионерската роля на Панчо Владигеров в 
музикалната ни култура (първи клавирен концерт, първи виолин концерт 
и ред други) и тази на първи джазов композитор в България.

Твърди се, че пионер при създаването на големите оркестри е бара-
банистът Арт Хикман (Art Hickman) през 1916 година. Но „голям“ и класи-
чески изкристализиралия „биг бенд“ още не са синоними. Това се случва 
към края на 20-те години, когато структурирането на новия ансамбъл 
вече е привършено. Най-влиятелната фигура към този момент е на 
Флетчър Хендерсън (Fletcher Henderson) и неговия оркестър. Към отли-
чителните му черти се причисляват суинговата пулсация (разклаща-
не); специфично съчетание между ансамблова техника на свирене в ор-
кестрова група и соловите импровизации; възможностите за постига-
не на богат тембров колорит. Суингът се установява като междинно 
звено между Hot Jazz и Sweet Jazz (наричан в България „салонен джаз“), 
отъждествяван вече с поп музиката. Това се случва след подмяната на 
полиритмичните структури със строга ритмизация, кристализирала 
като off-beat-ова фразировка, прецизно изпълнявана от цялата секция 
на оркестъра. Но ритмусът не само изравнява ритъма, той го и облек-
чава. Китарата сменя банджото с неговия дрънчащ звук, а контраба-
сът изцяло заменя тубата. Базовия ритъм барабанистът вече задава с 
хай-хета. Като своеобразен поклон към предходния хот джаз в суинго-
вия оркестър все още водещ инструмент е тромпетът.  

Увеличава се приносът и значението на композитора и аранжора, 
като се знае и приема организираната музика (европейското влияние) 
да доминира над импровизационната. Създава се и се запазва практика-
та такива диригенти и композитори като Дюк Елингтън, Каб Калауей, 
Каунт Бейзи, Джими Лансифорд и ред други лидери, бели и афро-амери-
канци, да работят със склонни към анонимност асистенти, някои от 
които свирят в оркестрите. Един такъв аранжор е Ферд Грофе (Ferde 
Grofe), който най-напред работи с Арт Хикман, а през 1919 година бук-
вално се превръща в дясна ръка на Пол Уайтмън и неговия голям оркес-
тър, най-високо ценен в своето време. Няколко години по-късно Грофе 
ще се прочуе като оркестратор и на „Рапсодия в синьо“ от Джордж 
Гершуин. 

Били Стрейнхорн, авторът на знаменитата пиеса Take the A-Trаin, 
е дългогодишен близък сътрудник на Дюк Елингтън, когото понякога за-



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

74

мества на рояла. А оригиналният стил на Лансифорд се формира под 
влияние както на Елингтън, така и на тромпетиста Сю Оливър.

От въпросната категория са и такива имена като Дон Редман, 
Фред Нормън, Бил Грей и т.н. А освен това на картата на джазовото 
изкуство освен Ню Орлийн и Чикаго се появяват още два много важни 
центъра – Канзас Сити и най-вече Ню Йорк, на когото ще предстои да 
играе голяма роля в по-нататъшното развитие на джаза.  

И още един пример за употреба на понятието „суинг“. Понякога то 
служи и за отбелязване на темпото, което в танцовата музика е прие-
то като название на един отделен жанр. 

За раждането и бързото разпространение на стила Суинг най-голя-
ма е заслугата на националните радиомрежи From Coast to Coast. Към 
средата на третото десетилетие на отминалия век радиоприемникът 
задължително присъства във всяко американско семейство, във всеки 
дом. И ако новинарските емисии изграждат скелета на стандартните 
радиопрограми, то музикалните рубрики представляват тяхната плът. 
Три четвърти от всичко онова, което звучи в американския ефир, се пада 
на музикалните предавания. Следва да уточним, че „златният век“ на 
американското радио обхваща периода на „живата“ музика в ефира и бе-
лежи разцвета на големите оркестри – без и със щрайх. „Дотелевизионните“ 
радиомрежи и големите станции обичат да монтират своите микрофо-
ни за цялата вечер пред оркестрите в банкетни, концертни или танцови 
зали, транслирайки програмите на Дюк Елингтън, Бени Гудмън, Глен Милър 
и много други знайни или отдавна забравени артисти и състави. За тях 
те се оказват златоносна мина. Всеки уикенд в продължение на два-три 
часа радиостанциите предават „на живо“ концертни изпълнения на раз-
лични състави, което за музикантите е скромен допълнителен доход и 
форма на реклама. Тя пък сериозно повлиява върху все още доверчивия към 
медийните внушения американец. Като краен резултат, когато излъчван 
в ефира ансамбъл пристигне на гастрол в някои от големите градове на 
САЩ (а по-късно и в Европа), билетите за неговите концерти се разграб-
ват начаса, а залите се препълват. По този начин се създава и моделира 
масовата аудитория, като следствие от което настъпва „бум“ на Суинга 
по цял свят. Когато започва „великата специализация“, оркестрите прес-
тават да получават хонорар, приемайки всяко излъчване в националния 
ефир като реклама на записаните от тях грамофонни плочи. Защото 
грамофонните записи вече заменят предишните транслации на оркес-
тровите концертни програми.
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възможностите за манипулиране на потребителския вкус. В тази схема 
Sweet Music, поп-музикалното разклонение на Суинга, се опира върху две 
основни функции. Първата от тях е позната и е изцяло комерсиална – да 
генерира финансови приходи за музикалната индустрия чрез организа-
ции като ASCAP*, както и чрез спонсорските приноси. ASCAP прибягва 
до хитрост. На пазара тя представя песните като стандартен про-
дукт. По този начин те остават извън вниманието на „високата култу-
ра“, която се ръководи и работи по други правила. Втората функция на 
популярната Sweet Music е по-малко очевидна, главно заради недоста-
тъчния напредък на музикалната социология като самостоятелен нау-
чен клон. Амбулантното продаване на тази музика трайно навлиза във 
всекидневието на гражданите, насърчавайки ескапизма*, т.е. бягство-
то от различните житейски неприятности и опитите за преодолява-
нето им. Не бива да се забравя, че направлението се установява във 
времето на Голямата икономическа криза през 1929 г., която е много 
сериозно изпитание за милиони американци. 

През 1932 г. тя достига до най-ниската си точка, когато са прода-
дени едва 6 милиона плочи, сред които такива с джазова музика са като 
бяла врана. Почти всички фирми се виждат принудени да съкратят про-
изводството си. През 1933 година остават да съществуват само три 
от тях: Victor, Decca и Columbia, която е на ръба на разорението.

Въпреки някои негативни страни на направлението Суинг то носи и 
много положителни черти както в чисто музикантски, така и в социа-
лен, а още повече в бизнес план. През 1935 година Бени Гудмън събира в 
своя оркестър бели и тъмнокожи музиканти, което на такова високо 
концертно и звукозаписно равнище се прави за първи път и открехва 
вратите за по-интензивно сътрудничество между етносите. Като ев-
реин Гудмън вероятно по-добре от всеки друг разбира какво е да принад-
лежиш към недолюбван в страната етнос. Той самият вече е провъзгла-
сен за The King of Swing и този статус му позволява по-голяма граждан-
ска и оперативна волност. Първият джазов концерт е през 1936 година 
в New York’s Onix Club. През следващата 1937 година е на срещуполож-
ния бряг е афиширан Hollywood’s Second Swing Concert в знаменития 
Palomar Ballroom и включва Бени Гудмън, Луи Прима, Бен Полак „Лес Найт“ 
и изцяло дамския биг бенд, дирижиран от Пеги Гилбърт. Концертът на 
Бени Гудмън в „Карнеги хол“ е на 16.01.1938 година. Заслужава да се от-
бележи, че през същата година в столичния кинотеатър „Роял“ (Театър 
на армията) Асен Овчаров и неговият сборен биг бенд изнасят първи 
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джаз концерт, което подсказва, че България ни най-малко не изостава 
от най-актуалните модни тенденции. 

Бизнесът също бележи бърз напредък и през 1936 г. списанието 
Billboard Magazine публикува първата Charts* класация. Но градацията 
на потребителското търсене започва много по-отдавна. Още в зората 
на века (1903) седмичникът Billboard открива рубрика „Музика и музи-
канти“, която десет години по-късно усъвършенства като „Десетте 
бестселъра сред популярните песни пред последната седмица“. 
Класациите все още се определят според интереса към нотните тек-
стове и изтъкват само заглавията на песните, без каквато и да е ин-
формация за авторите на музика и текст, както и на изпълнителите. 
Продажбите на грамофонни плочи се превръщат в детерминиращ фак-
тор за успеха на една музикална организация. През 1939 година бизне-
сът въвежда още един инструмент за поощряване на музиката – Golden 
Disc (Златна плоча) за продадени над един милион копия от конкретно 
заглавие. Такава е песента All or Nothing at All на Артър Алтмън, едва 
вторият запис на Франк Синатра с оркестъра на Хари Джеймс 
(31.05.1939 г.). През 1942 година „Златна плоча“ се присъжда на знамени-
тия хит на Глен Милър „Чатануга чу чу“ (Chattanooga Choo Choo). 
Впоследствие използваният от бизнеса инструментариум се усъвър-
шенства все повече, за да се сблъска с технологичните предизвикател-
ства през 21-ви век. 

Няма да е пресилено твърдението, че радиомрежите в Америка из-
пълняват основната роля за популяризирането на Суинга в страната и 
Европа. Но това не е достатъчно, защото съществуват още фактори, 
довели този път до залеза на това направление в развитието на попу-
лярната музиката и джаза. Сред най-категорично очерталите се на 
първо място е участието ва САЩ във ВСВ, което води след себе си 
силното ограничаване на развлекателния бизнес. Масово се затварят и 
фалират танцови зали и площадки, защото се въвежда 30% военновре-
менен данък за развлекателната индустрия. Безработицата сред музи-
кантите нараства до размери, познати само от 1929 година и послед-
валата Голяма депресия. А като похлупак на всичко следва конфликтът 
между силния и влиятелен Синдикат на музикантите и грамофонните 
фирми. През цялата 1948 година в САЩ не е издадена нито една нова 
плоча с джазова музика. Записват се само крунъри (crooners) и то във 
филиалите на грамофонните къщи зад граница, т.е. с чужди музиканти 
и оркестри. Големите радиомрежи ползват единствено такива изпълне-
ния и – логично – аудиторията постепенно свиква с тях. Ще трябва да 
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туквото. Едва през 1948 година с производството на 33,5 см винилови 
плочи (Long Play или албум) ситуацията се променя, отваряйки врати за 
много по-обширна музикална експозиция, позволяваща много по-голяма 
експресивна свобода. След това можем да изброим появата на аф-
ро-американския Rhythm and Blues, който заменя понятието Race 
Records* (расови записи), употребявано за музиката на тъмнокожите 
американци. Успоредно с това афро-американците провеждат и своя 
джазова „революция“ Be Bop, която окончателно скъсва с естетиката 
на Суинга и слага началото на съвременния джаз. 

На този ранен етап телевизията е бурно развиваща се медиа, но 
все още интригуваща новост, която затваря хората по домовете. През 
1952 година в Америка се прекратява следвоенното „замразяване“ на 
телевизионните лицензии, предизвикано от неумелото по-ранно разде-
ляне на вълновия спектър. Телевизията за първи път демонстрира сила-
та си, показвайки репортажи от предизборните конгреси на републи-
канците и демократите. Още в същата 1952 година доходите от ре-
клами на телевизионните мрежи вече превишават доходите от ра-
диомрежите. Което пък пренасочва интересите на бизнеса към визуал-
ната медиа, на която предстои бурно развитие и все по-нарастващо 
обществено и политическо влияние. Този път без преувеличение, по-ско-
ро като алегория може да се каже, че ако радиото създава епохата на 
Суинга, то за залеза ú най-много способства телевизията. Така попу-
лярната музика и джазът попадат между Сцила и Харибда на двете 
най-мощни медии през 20-и век – радиото и телевизията. Ефектът е 
неминуем – през декември 1946 година се разпадат осем от водещите в 
страната оркестри, в това число тези на Бени Гудмън, Хари Джеймс, 
Джек Тийгардън, Томи Дорси. За да оцелеят, собствениците на клубове 
са принудени да наемат малки състави, които са по-евтини. Пък и мода-
та на големите оркестри – биг бендове и дори биг бендове със щрайх 
– вече е отминала. През 1949 година Синдикатът на музикантите вдига 
забраната за записи. Но промените вече са настъпили, а прагматични-
те американци винаги се стараят да бъдат up to date (в крак със свое-
то време). 

• Zazou – така се наричат младите парижани, които по време на 
нацистката окупация са откровени поклонници на американската мода 
и джаза. Субкултурата „зазу“ спомага за бързото популяризиране на 
джаза в Европа след ВСВ.

• Ground Beat – пулс, основен удар. Това е устойчивата постоянна 
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пулсация в джаза, съвпадаща с метричната структура на такта. Като 
правило се изпълнява от ритмичната секция на състава.

• АSCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) – 
дружество за защита на авторските права, създадено през 1914 годи-
на. В него членуват и няколко български композитори, основно 
джазмени.

• Ескапизъм (от escape – англ. – бягство) – понятие от социоло-
гията, с което се назовава бягството от реалностите на живота, 
проблемите.

• Chart (диаграма – англ.) – класация за най-продаваните сингли с 
популярна музика през седмицата по справки, коректно предоставяни 
от музикалните магазини. В България този важен инструмент на музи-
калния бизнес никога не е използван. И до днес се предпочита т.нар. Hit 
Parade, ползван от радиостанциите за укрепване на „обратна връзка“ с 
аудиторията.

• Под указателния ориентир Race Records „черната“ грамофонна 
фирма Okeh пуска плочи от 1922 до 1949 година. С появата на ритъм енд 
блуса и официалната отмяна на част от расовите ограничения за аф-
ро-американците, на плочите се появява надписа Folk & Blues (първата 
звукозаписна регистрация на Рей Чарлз е в такава серия), последван от 
Rhуthm and Blues.
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ПОЗНАВАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Мая И. Йорданова 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: В процеса на обучение се разгръщат познавателните способ-
ности на учениците. Осъществява се интелектуална дейност, при коя-
то интересите на личността са от съществено значение. 
Нетрадиционните методи, използвани от педагога в учебния предмет 
„Музика“, пробуждат не само познавателния интерес на учащите към 
музикалното изкуство, но се насърчава творческата им самостоятел-
ност. Музикалното образование стимулира интелектуалното и емо-
ционално развитие на учениците, като им дава възможност да анализи-
рат, съпреживяват, да разбират света и таланта, който носят в себе 
си, така че да се превърнат в активни хора и реализирани, удовлетворе-
ни индивиди.

Ключови думи: музикално обучение, познавателна активност, творчество.

COGNITIVE ACTIVITY – A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT 

OF STUDENTS‘ CREATIVE SKILLS

Maya I. Yordanova 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The cognitive abilities of the students develop during the educational 
process. When the intellectual activity is performed, the personal interests are 
of utmost importance. Any unconventional methods that are used by the 
educator in the Music classes trigger not only the cognitive interest of the 
students towards the art of music but also their creative independence. Musical 
training stimulates the intellectual and emotional growth of the students, allowing 
them to analyze and empathize, to perceive the world around them and aspire 
to the talent within themselves in such a way so as to become active people and 
fulfilled individuals. 

Keywords: music education, cognitive activity, creativity.
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Познавателният интерес е най-значимото човешко свойство: да 
се познава света около нас не само с цел биологична и социална ориен-
тация в действителността, но и в отношението на човека към света 
– желанието да проникне в неговото многообразие, да отрази в съзна-
нието съществените аспекти и причинно-следствените връзки. 
Познавателният интерес, активирайки всички психични процеси на ли-
чността, насърчава човек да търси непрекъснато трансформацията 
на реалността чрез дейността (промени, усложняване на нейните цели, 
подчертаване на съответните и значими страни в обективната среда 
за тяхното изпълнение, намиране на други необходими начини, като се 
внася креативност). Когато е налице харесване и интерес към уроците 
по музика, то тогава се осъществява образователен процес, в който 
придобитите знания, умения, способности са трайни и задълбочени. 
Развитието на интереса спомага за стимулиране на вниманието, воля-
та, както и за по-лесно запаметяване. Именно познавателният инте-
рес води до активиране на познавателната дейност на ученика. 
Интересният проблем от една страна способства за доброто емоцио-
нално и психическо състояние на учениците, а от друга – от неговото 
решение зависи дали в бъдеще натрупаните знания ще бъдат активно 
използвани.

Благодарение на интереса, както знанията, така и процесът на 
тяхното придобиване могат да се превърнат в движеща сила за разви-
тието на интелигентността и индивида като цяло и важен фактор в 
образованието. Тук именно се откроява ролята на педагога, чрез който 
е нужно да се пробудят познавателните интереси на учениците още 
от най-ранна възраст. „Един учител, който гори в професията си, може 
за възпита обич към родното, може да разшири кръгозора на подраства-
щите, може да запали желание за повече знания в определена област на 
познанието и да предопредели професионалния и жизнен път на младия 
човек, може да подаде ръка в труден момент на лесно ранимата млада 
душа.“ [Колев, 2021, с. 185]. Фактори, необходими за развитието на по-
знавателните интереси, са умението му правилно да организира учеб-
но-възпитателната дейност на учениците, научната му подготовка, 
увлекателното слово. Педагогът е този, който трябва да възпита и 
изгради у учениците интерес към ученето и потребност от знания. 
Това от своя страна налага изискване към употреба на специфични ме-
тоди и форми на работа, за да се формира у тях самостоятелност, да 
се подкрепят изследователските им наклонности при намирането на 
решение на поставени проблеми.
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ни начини, като се използват разнообразни средства. Целта на тези 
насоки е да подпомогне учителя при идентифициране нивото на разви-
тие на интереса на учениците, при определяне на формите и методите 
за организиране на образователния процес, насочен към развитие на 
познавателния интерес на учениците.

Музикалното възпитание в българското общообразователно учили-
ще е „ориентирано към личността на ученика, а съвременните подра-
стващи са емоционални, подвижни и изключително отзивчиви спрямо 
синкретичния характер на музикалното изкуство – едновременно въз-
действие на мелодия, поезия, танцови движения, мимики“ [Коловска, 
2020, с. 18]. Затова е необходимо за засилване интереса към дисципли-
ната да се подчертава значението на музиката, както и връзката ú с 
другите науки и изкуства.  

Един от подходите за стимулиране и развиване интереса на учени-
ците, повишаване на ефективността на учебно-възпитателния процес, 
е наличието на т. нар. занимателен елемент, който се осъществява 
чрез занимателни задачи и музикални игри. Въпреки че занимателните 
задачи, както и прилагането например на ребуси, кръстословици, га-
танки и др. имат доказано действие върху учащите, те се използват 
сравнително рядко в часовете по предмета. До тях се прибягва едва 
когато децата са уморени или за смяна на дейността.

Друг метод е прилагането на нетрадиционни форми на урока. 
Неговата цел е да се повиши интереса на учениците към музиката, 
като по този начин се увеличава и ефективността на обучението. 
Въпреки че такъв тип урок обикновено излиза извън обхвата на учебна-
та програма, то той е изграден върху творческия подход от страна на 
учителя и учениците. За такъв тип занимание е налице изискване учас-
тниците да имат равни права и възможности, като вземат активно 
участие в него и показват самоинициатива. Това е форма на активно 
обучение, което дава възможност за обединяване и прилагане на прак-
тика на всички принципи на обучение с помощта на различни средства 
и методи на преподаване.

За учениците нетрадиционният урок е преход към различно психо-
логическо състояние, осъществяване на различен стил на общуване, 
положителни емоции, усещане за себе си в ново качество, а оттам и 
нови задължения и отговорности. Такъв урок предоставя възможност 
за развитие на креативност, оценка на ролята на знанието и виждане 
на приложението му на практика, усещане на връзката между различни-
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те науки. За учителят нестандартният урок от една страна е възмож-
ност за по-добро познаване и разбиране на учениците, оценка на техни-
те индивидуални характеристики, решаване на вътрешнокласни про-
блеми, но от друга страна – за самореализация, творчески подход към 
работата, реализиране на собствените идеи. Подготовката за всяка 
нетрадиционна форма на урок изисква много време и усилия от страна 
на педагога. Увеличаването на умственото натоварване в часовете по 
музика насочва мисленето, как да се поддържа интереса на учениците 
към изучавания материал и тяхната активност.

За възпитанието и развитието на децата значение оказва играта. 
Психологът Михай Чиксентмихай прави революция в областта си, като 
я превръща в дисциплина, която изследва радостта. Изследванията му 
водят до извода, че щастието не е нещо, което се случва на хората, а 
нещо, което те сами създават за себе си. Чрез нея децата опознават 
околния свят, учат се на общуване с връстниците и изразяват най-чис-
то и пълно емоционалните си преживявания. Успешната игрова дейност 
носи положителни емоции, тя е път към радостта. При използването ú 
в клас учителят би могъл да получи по-високи резултати, да насажда 
неусетно и непринудено нови знания.

В развитието на музикалните умения на учениците също се използ-
ват игри. Например при дейността изпълнение на музика е необходимо 
да се съблюдават изискванията за певческо дишане и артикулация. 
Това е от важност, защото „Артикулацията представлява начинът на 
музикалното произношение, на отделните щрихи. Тя е едно от изразни-
те средства, благодарение на които се разграничава всеки конкретен 
музикален стил. Музикалната артикулация е много съществен компо-
нент на изпълнението, вълнуващ силно съвременния интерпретатор“ 
[Сарафян, 2017, с. 246], затова още от ранна възраст се използват игри 
като например „Беззвучен телевизор“, „Пей без глас“ и др. От певческо-
то дишане и това как се извършва то зависи силата и красотата на 
гласа – инструмента, който ползваме, защото „Музикантите с непра-
вилно дишане, от една страна, не могат да достигнат до високо изпъл-
нителско майсторство, а от друга, създават предпоставки за нега-
тивно влияние върху здравето си“ [Сарафян, 2017, с. 243].

Игровите методи са най-резултатните методи в училище. Поради 
природата си, творческата си цел и приложната си интерактивност, 
подобни начини на работа се разглеждат като отправни точки за ин-
тригуващ и резултатен учебен процес, акцентиращ върху дейността 
на ученика. Осъществяването на метода е възможно благодарение на 
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а творчеството е една от основните активности в часа по музика.
В съвременния образователен процес ученикът заема централна 

роля. Използването на интерактивни методи и техники подпомагат ак-
тивното учене, т.е. активното участие на обучаемите, като се увли-
чат дори и най-неуверените притеснителни деца. Те се смятат за 
най-добрите стратегии, чрез които се развива творчеството на уче-
ниците и културата на общуване.

Методите за активно учене, стимулиращи вродената любознател-
ност на децата и стремежът им към открития са например проектно-
ориентираното обучение и използването на разнообразни електронни 
материали.

Проектноориентираното обучение се отличава с:
 практическа приложимост – учениците прилагат знания и уме-

ния за решаването на проблеми от действителността;
 предизвикателство – решават се проблеми чрез изследване, ин-

терпретиране и синтезиране на информация;
 интердисциплинарност, т.е. за да се реши даден проблем, се из-

ползва информация от различни области;
 автентичност – процесът на изучаване на информация се осъ-

ществява по начин, който е близък да този, по който възрастните учат 
и демонстрират своите знания;

 мотивация, сътрудничество и развлекателност.
За осъществяването на тази технология е необходимо децата по-

степенно да се подготвят, като се започне от малки проекти, даващи 
им равни възможности за изява и постепенно се увеличават 
изискванията.

Личните ми наблюдения показват, че участието на децата в тези 
проектни дейности дава възможност, посредством интересен и раз-
влекателен начин, в приятелска атмосфера на междуличностно общу-
ване да се повиши тяхната активност и по този неволеви начин да се 
усвояват необходимите знания и умения. Пример за това е реализира-
ният час по музика в 7 д клас на ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, в който 
се пресъздаде обичаят „Сватба“ от раздел „Фолклорна музика и обред-
ност“, отразен от „Уча Пловдив – иновативен образователен портал“ 
на 25.02.2022 г. Осъществи се урок, зададен като домашна работа на 
учениците, а те по собствена инициатива решиха да го изиграят. 
Децата се подготвиха, като потърсиха допълнителна информация – из-
ползваха съвременни технологии, литературни източници, разговори с 
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роднини и специалисти от различни области. Изготвиха сценарий и 
всеки от тях получи роля. Учениците донесоха реквизит от своите 
близки, като някои носии бяха на повече от 100 години. Събраната ин-
формация и идеите, които имаха децата, се съгласуваха с мен, като 
техен преподавател. Насоките, които им давах, използваха много умело 
и градивно. Знанията, които получиха, бяха много повече от предвиде-
ния абзац в учебника. Крайният резултат не беше поредният час по 
предмета, а празник, в който участвахме всички.

Това е технология, която последните години придоби популярност и 
намира широка приложимост по всички дисциплини в съвременното мо-
дерно обучение. За нейното използване е нужно учителят да организи-
ра, планира и контролира дейностите, но без да дава готови отговори 
и да налага своето мнение, т.е. той трябва да консултира. „Специфичен 
социален феномен на нашата съвременност „в полето на съпровода“ 
представлява приобщаването на редовния „потребител“ към акта на 
творческо „ставане“ (осъществявайки принципа на психологическа 
съ-идентификация „и аз съм като него“, „и аз го правя“, „и аз го мога“)“ 
[Карагенов, 2015, с. 47].

Днес все повече в обучението се използват възможностите на ин-
формационните и комуникационните технологии. Електронните ресур-
си са неразделна технологична съставка на учебно-методическата ра-
бота с учениците. Разнообразните образователни платформи и компю-
търните технологии са част от образователния процес на всяко учили-
ще и ежедневие на децата. Те предоставят на преподаватели и ученици 
достъп до инструменти, които допълват традиционните форми на 
обучение. Целта на използването им е да се повиши ефективността на 
учебния процес и да се мотивират учениците за активно участие. С 
тяхна помощ се развива въображението, засилва се любопитството, 
проявява се наблюдателност и са предпоставка за търсене на нови 
идеи, по-оригинални решения, като се стимулира бързината и точност-
та на мисълта. От съвременния учител по музика се изисква не само да 
може да използва компютър и модерно мултимедийно оборудване, но и 
да създава свои образователни ресурси, да ги използва широко в своите 
педагогически дейности, като взема предвид индивидуалните и възрас-
товите особености на съвременните деца. „В обучението по музика 
учителят подкрепя възпитаниците си, отнасяйки се с разбиране и от-
зивчивост към техните интереси и потребности, използваните педа-
гогически технологии са насочени към подпомагане на музикалното и 
личностното израстване“ [Коловска, 2017, с. 1237]
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и по математика, се свързва с осъществения в 5. клас интердисципли-
нарен урок „Математика, музика, география“ в онлайн среда. Ресурсите, 
с които беше обезпечен часа, се изготвиха от мен, като се съчетаха 
възможностите на няколко образователни платформи, електронни 
учебници, караоке на използваните песни, с практически дейности. 
Някои от тях са:

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b47149d534f,
 https://wordwall.net/bg/resource/24784830/%d0%be%d0%b1%d0%b8

% d 0 % b a % d 0 % b d % d 0 % b e % d 0 % b 2 % d 0 % b 5 % d 0 % b d % d 0
%b8-%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8,

 https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252BRbgJ5TO0I2%252
FoWZP%252Bcg8EB%252FPJqjW1bFbqE0nS%252FGWepmrRW2goBRnkx?g
ameType=solo.

Целта беше да се провокират учениците да изследват, като се по-
кажат връзки и зависимости между предметите. Като цяло самото 
обучение в електронна среда реализира система от средства, с които 
се обогатява и развива урокът по музика – той излиза от традиционно-
то си провеждане и преживяване за децата.

Дигиталните умения на музикалния педагог и възможностите му за 
създаване на интерактивна среда като средство за изграждане на 
трайни знания и умения у учениците, както и да поддържа интереса им 
към обучението, е предизвикателство пред педагогическата практика 
на ХХI век. Динамичните процеси в съвременното музикално образова-
ние изисква от педагозите непрекъснато да разширяват обхвата на 
своята компетентност чрез ползването на разнообразни и интерак-
тивни методи, които мотивират, амбицират и ентусиазират ученици-
те. Електронните ресурси са средство, което се интегрира в съвре-
менния музикалнообразователен процес с цел постигане на интерак-
тивност и поддържане на интерес към него. Присъствието в урока на 
различни медийни формати – аудио и видео, изображения, анимации, на 
разнообразни образователни платформи – Kahoot, Quizzez, jigsawplanet, 
Khan Academy, Liveworksheets, на електронни учебници, енциклопедии, 
справочници, библиотеки, презентации, програми за обучение, тесто-
ве, онлайн музикални инструменти, караоке и др., имат за цел да стиму-
лират желанието на учениците за общуване с музиката, както и да под-
помогнат учителите за постигането на съвременен образователен 
процес, но без да се пренебрегва същността на музиката като 
изкуство.
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Знанията, които подрастващите усвояват, и уменията, които при-
добиват, обогатяват тяхната музикална култура, разширяват музи-
кално-слуховите им представи и опит. Музикалните дейности предла-
гат изключително богати и разнообразни възможности за удовлетво-
ряване на предпочитанията на децата за самостоятелни и колективни 
изяви и творчество.

Развитието на познавателния интерес в уроците по музика е в за-
висимост от това какви пътища и методи ще избере учителят за мо-
тивиране и активиране на учениците. Това предполага задълбочена и 
обмислена работа на преподавателя при подбора на съдържанието на 
учебния материал, което полага основата за формиране на научния въз-
глед на учениците, който е толкова необходим за възникването и укреп-
ването на техните познавателни интереси.

Гореописаните, както и други възможности, са полезни и могат да 
се използват за стимулиране и развиване познавателните интереси на 
децата не само в класната, но и в различни форми на извънкласна дей-
ност по музика. Тяхното прилагане зависи единствено от съществени-
те качества на творческия учител – способността да предизвиква ин-
терес, засилване на желанието за пълноценна изява, стимулиране на 
творческите способности и изпитване на творческа радост у учени-
ците в българското общообразователно училище.
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РИТМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ СВИРЕНЕТО НА ДЖАЗ

Николай Д. Карагеоргиев 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: В настоящия текст се разглежда водещата роля на ритъма 
като основен фактор, характеризиращ джаз изпълнението, и се анали-
зират някои от основните елементи, които го изграждат. Дава се и 
описание на ритмически похвати, използвани в суинга и тяхната връзка 
със западноафриканската музикално-фолклорна традиция. В основното 
изложение чрез примери са онагледяват характерните за джазовото 
фразиране акцентиране и артикулация, както и типични начини за из-
пълнението и записването им чрез средствата на западноевропейска-
та нотация. Изясняват се ролите на основните инструменти в джаз 
ансамбъла и техния принос във формирането на ритмическия фунда-
мент на дадено джаз изпълнение.

Ключови думи: джаз изпълнение, суинг, западноафриканска традицион-
на музика, джаз ритъм, артикулация, акценти, полиритъм.

RHYTHMIC FEATURES OF JAZZ PLAYING

Nikolay D. Karageorgiev 
AMDFA „Prof. Assen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The present text considers the leading role of rhythm as a major 
factor characterizing jazz performance and deals with some of the main 
elements that compose it. A description of the rhythmic techniques used in 
swing and how they relate to West African music and folk tradition is given. In 
the main exposition, examples illustrate the typical jazz phrasing accentuation, 
and articulation, as well as typical ways of performing and writing them down 
utilizing Western European notation. The roles of the main instruments of the 
jazz ensemble and their contribution to the construction of the rhythmic basis of 
a jazz performance are explained.

Keywords: jazz performance, swing, West African traditional music, jazz rhythm, 
articulation, accents, polyrhythm.



SPRING SCIENTIFIC READINGS

89

20
22Увод

При слушане на музика, освен очевидните фактори като сила и ин-
тензивност на звука, още редица елементи въздействат на слушате-
ля. Много от тях се срещат във всякакви музикални жанрове, докато 
други са по-характерни за конкретни стилове. Без съмнение елемен-
тът, който най-видимо отличава джазa от други музикални форми, 
свързани с eвропейската музикална традиция, е изключително разноо-
бразният и характерен ритмичен език. В тази статия се обсъжда про-
изходът на този ритмичен език, както и някои от основните елементи, 
които го изграждат, като суинг, характерна артикулация и относител-
но свободна интерпретация на ритмичните трайности. 

1. Джаз ритъм
Схващането, че различията на джаза20 от други музикални стилове 

се коренят до голяма степен в импровизирания му характер, е широко 
разпространено. Но идеята за вземане на мелодия и спонтанно създава-
не на вариации по нея в рамките на определен хармоничен контекст в 
никакъв случай не е нова или характерна единствено за джазовата му-
зика. Импровизацията е част от западноевропейската музикална тра-
диция през всички периоди на нейното развитие. Фактор, който може 
да отдели джаза от други форми на импровизирана музика, могат да 
бъдат характерните хармонични схеми, върху които се осъществява 
импровизацията. Но редом с класическите стилове в джаза, като биб-
оп21 или куул джаз22 например, съществуват и по-късно възникнали таки-
ва, при които хармонията почти не е застъпена или отсъства изцяло. 
По-голямата част от елементите, характерни за джазовата музика, 
произлизат пряко от европейската музикална традиция (мажоро/минор-
ни хармонични системи, скали, нотопис, инструменти и т.н.). 
Ритмичното му съдържание обаче почти изцяло ползва ресурси, свърза-
ни с африканската музикално-фолклорна традиция. По тази причина 
ритмичният език изглежда е това, което в най-голяма степен отличава 
джаза от останалите форми на импровизирана музика. Добре развити-

20 Вид музика от афроамерикански произход, характеризираща се със синкопирани рит-
ми, солова и групова импровизация, както и с разнообразие от хармонични идиоми и ин-
струментални техники.
21 Бибоп (англ. Bebop) е джаз стил, който възниква в 40-те години на миналия век в 
Съединените щати.
22 Куул джаз (angl. Cool jazz) е стил в съвременната джаз музика, възникнал в Съединените 
щати след Втората световна война. Характеризира се с по-бавни темпа и по-меко, по-
влияно от класическата музика звучене в сравнение с бързия и сложен бибоп стил.
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ят и понякога строго индивидуален ритмичен език често има по-съ-
ществен принос за качеството на джаз изпълнението, отколкото съ-
щинския мелодико-хармоничен контекст, в който то се осъществява. 

В процеса на изследване на джаз ритъма откриваме, че уникал-
ността му спрямо други видове писана или импровизирана музика се 
дължи предимно на два основни фактора – суинг и относително свобод-
ната интерпретация на изпълняваните ритмични трайности. 

2. Суинг – Swing Feel
Действителната дефиниция на суинг може да се разглежда като 

поддържане на постоянен импулс и правилно разположение на нотите, 
което е „силата в музиката, която поддържа перфектното равновесие 
между хоризонталните и вертикалните отношения на музикалните 
звуци“ [Schuller, 1968, p. 6].

В своята книга Early Jazz Гюнтер Шулер проследява произхода и ево-
люцията на определени елементи в ранния джаз и отделя специално 
внимание на развитието на аспекта Суинг (swing). Терминът суинг 
може да има различни значения в зависимост от контекста, в който се 
използва. В тази статия терминът суинг, както и суингирани осмини 
ноти, се отнася до техника на изпълнение, при която към осмините на 
силни и слаби времена, съставящи даден ритъм, се прилага неравно или 
базирано на триоли съотношение между времетраенето им, както и 
комбинация от специфична артикулация и използване на акценти, при 
което се получава тъй наречения Swing Feel, което на български език 
означава усещане люлеене (суингиране). Съотношението между време-
траенето на осмините ноти зависи до голяма степен от темпото, в 
което се свири дадено произведение, както и от индивидуалните пред-
почитания на музиканта, който ги изпълнява.

2.1. Полиритмичен характер на суинга
Суингът като музикално явление се свързва с полиритмиката, ха-

рактерна за много видове фолклорна африканска музика, и по-специално 
за традиционните западноафрикански перкусионни ансамбли. 
Специфично за музиката им е едновременното изпълнение на няколко 
различни ритмични пулсации, изсвирени на различни ударни инструмен-
ти, което ú придава полиритмичен характер. Типично, основната пулса-
ция най-често се свири на Agogo23. Тя би могла да се изпише в четвърти-
ни ноти чрез средствата на европейската класическа нотация. Разбира 

23 Агого (йоруба: agogo, което означава камбана) – единичен или двоен звънец, принадле-
жащ към групата на ударните инструменти, понастоящем се използва в целия свят, но с 
произход от традиционната музика на Йоруба и Едо (Западна Африка).
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по две осмини всяка и да се свирят в различни комбинации с развитието 
на изпълнението.

Друга типична партия често е втора ритмична пулсация (пулс), но-
тирана с четвъртини с точки. С напредването на изпълнението биват 
добавяни още партии, като същите могат да бъдат записани като по-
ловинкови, четвъртинкови и осминкови триоли. През времетраенето на 
изпълнението музикантите импровизират, използвайки комбинации от 
различните пулсации, като по този начин създават сложни ритмически 
модели, базирани на няколко пулсации едновременно. Наблягането върху 
една или друга пулсация се постига чрез използването на акценти.

Пример 1
 

В Съединените щати традиционната музика на докараните от 
Африка роби търпи сериозни промени. Характерните за нея полирит-
мични пулсации биват съчетани с типично европейски монометрични и 
моноритмични структури. Най-типични в това отношение са така на-
речените Work songs24 от края на XIX век, които ползват подчертано 
африкански ритъм, но с мелодия и форма, типични за музиката в 
Съединените щати по това време. Този тип изпълнения стоят в осно-
вата не само на джазовия ритъм, но и индиректно повлияват на цялата 
съвременна поп музика. 

2.2. Суингирани осмини ноти
В европейската музикална традиция ударите се делят на две или 

три части, при което съответно се получават две осмини ноти или 
триола. При суинга при разделянето на удара две относително равни 
осмини се получават само при определени, бързи темпа (up tempo swing). 
При средни и бавни темпа първата осмина типично е по-дълга от вто-
24  Песни, използвани като ритмичен съпровод на физически труд.
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рата. Понеже съотношението в продължителността на двете варира 
в зависимост от темпото и контекста и е невъзможно да се измери 
точно, суингираните осмини се обясняват с помощта на триола, на 
която първите две ноти са легатирани, тоест в съотношение 2:1. 
Разбира се, това съотношение зависи от много и най-различни фактори 
(инструмент, темпо, контекст, музикално съдържание) и в различни си-
туации би могло да варира от напълно равни осмини ноти през 3:2, 2:1 
до 3:1 (осмина с точка и шестнайсетина).

Пример 2
 

Анализите на записи на утвърдени джаз изпълнители разкриват, че 
при всеки от тях, а често и при един и същи музикант, в рамките на 
едно изпълнение съотношението между осмините ноти в суинга е из-
ключително променливо. За постигането на качествено суинг са важни 
и фактори като артикулация, акценти, динамика и др.

3. Акцентиране и артикулация
Както бе споменато по-рано в статията, ритмичното съдържание 

на джаза се свързва пряко с традиционната западноафриканска музика, 
за която е особено характерно нестандартно, поне от европейска 
гледна точка, използване на акценти. Именно те са средството, чрез 
което най-често се проявява нейния полиритмичен характер. Същото 
се отнася и до джазовата импровизация, където на пръв поглед случай-
ните акценти често имат за цел да предположат различен размер (ком-
бинация от размери) от този, в който се изпълнява дадена джаз компо-
зиция. Именно заради това едно от най-важните умения, необходими за 
убедителното джаз звучене, е усвояването на пълен контрол върху 
акцентирането.

В европейската музика в размер четири четвърти първо и трето 
време се разглеждат като силни, а второ и четвърто – като слаби. Но 
в много съвременни музикални стилове, често точно на второто и чет-
въртото време в такта се набляга повече. При традиционното джазо-
во свирене, където четвъртините се изпълняват добре артикулирано, 
ако не е оказано противното, втората и четвъртата нормално получа-
ват лек акцент.
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Акцентирането не се ограничава само до силните времена в такта. 
Група от осем осмини в такт четири четвърти се изпълнява най-често 
така:

Пример 4

Ефектът се постига не толкова чрез използването на динамични 
акценти, колкото чрез свързването (легатирането) на осмината, на-
мираща се на слабо време към следващата силна.

Пример 5

Джазовите фрази често завършват на слабо време и в тези случаи 
последната нотна трайност е акцентирана и обикновено се свири 
кратка.

Пример 6

Четвъртини с точки, започващи на слабо време, нормално също са 
акцентирани.

Пример 7

Най-голямо влияние върху акцентирането оказва самото тоново 
съдържание на линиите, създавани в процеса на импровизация. Нормално 
най-високият тон в дадена фраза или пък смяна на посоката вътре в нея 
предполага акцентиране, като по този начин често на преден план из-
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лизат нови полиритмични пулсации. Това е похват, който е особено ха-
рактерен при стилове, свързани с бибопа.

4. Мелодичен ритъм - синкопиране
Без съмнение импровизацията заема централно място при изпълне-

нието на дадена джаз композиция. Но тя не се проявява само в изцяло 
импровизираната средна част, а и в самото интерпретиране на теми-
те, които често са относително прости ритмически. Типично джаз му-
зикантът никога не свири темите буквално по начина, по който са на-
писани. В терминологията, използвана от джазовите музиканти за 
това „демократизиране“ на ритмичните стойности, се използва тер-
мина синкопиране25 (англ.: Syncopation).  Най-честите промени засягат 
точно мелодичния ритъм. Част от важните в хармонично отношение 
тонове, които най-често се намират на силните времена в такта, чес-
то биват премествани напред върху предшестващите ги слаби. Това 
създава чувство за движение напред в мелодията и налага акцентиране 
на слабите времена. В същото време други тонове от мелодията се 
преместват назад. По този начин се постига ритмическо разнообразие 
в типично относително прости от гледна точка на мелодично съдър-
жание мелодии. 

Пример 8

Нотирането на джазови теми или импровизации обикновено не 
включва означения, засягащи артикулация или фразиране. От джазови-
те музиканти се очаква да знаят как да интерпретират написаните 
ноти с цел постигането на характерното за стила звучене.

25 Синкопиране (англ:. Syncopation) е временно изместване на обичайния метричен ак-
цент в музиката, причинено обикновено от подчертаване на слабото време.
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Описаните в текста особености, както и много други аспекти на 
джазовото свирене, би следвало в голяма степен да бъдат усвоявани и 
развивани чрез слушане, имитиране и интернализиране на изпълнения 
на емблематични джазови изпълнители. В ранните години на джазова-
та музика това всъщност е бил и единственият метод за тяхното ус-
вояване. Разбира се, в наши дни съществува огромно количество публи-
кувана литература, засягаща всевъзможни аспекти на джазовото сви-
рене, което значително улеснява учебния процес, но в никакъв случай не 
може да измести проактивното слушане, транскрибиране и анализира-
не на музика.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДСТАВАТА ЗА МУЗИКАЛНА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ХОРОВИЯ ДИРИГЕНТ 

ЧРЕЗ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ХОР

Джулия С. Узунова 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Настоящата разработка най-общо проследява творческия 
процес от изграждането на личната интерпретация върху дадено музи-
кално произведение на хоровия диригент, ръководещ детско-юношески 
хор, до реализирането ú чрез деца и младежи. Разглеждат се специфики-
те при интелектуалното развитие на подрастващите и различните 
етапи, през които преминава музикалното обучение в една хорова шко-
ла във връзка с подходите и методите, които могат да се използват за 
постигането на правдива музикална интерпретация, реализирана чрез 
детско-юношески състав.

Ключови думи: музикална интерпретация, хоров диригент, детско-юно-
шески хор.

Dzhulia S. Uzunova 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The current research generally tracks the creative process of building 
personal interpretation of the choral conductor on a piece of music who leads 
a children choir and the way to achieve her\his interpretation through children 
and adolescents. Specifics of intellectual development and the different stages 
that music training goes through the course of the choral education are 
considered in relation to the methods and approaches used to acquire truthful 
musical interpretation accomplished through children ensemble.

Keywords: music interpretation, choral conductor, children choir.

Всяко музикално произведение носи вътрешен свят със свои идеи, 
мисли и емоции, заложени от композитора. Посредникът между творец 
и публика има отговорността да претвори тази специфична атмосфе-
ра, да бъде правдив проводник в „(...) процеса на пресъздаващо твор-
чество“, а това може да е „резултатно само и единствено опирайки се 
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логика и всеобщо познание за явленията в изкуството и живота“  
[Петков, 1970, с. 59].

Интерпретацията на една музикална творба е процес на проникно-
вено разбиране. „Според Мартин Хайдегер разбирането е базис за всяка 
интерпретация и се явява следователно, чрез своето съдържание, онто-
логически26 фундамент, първичен по отношение на всеки акт на съ-
ществуване“ [Бурдева, 2000, с. 8]. В този смисъл, разбирането на музика-
та е вид осмисляне на действителността, съществуващото, реалнос-
тта и битието чрез средствата, с които борави най-абстрактното 
изкуство. Идеите, заложени чрез музикалнохудожествения образ на вся-
ко произведение, се излагат чрез различно комбиниране на музикалноиз-
разните средства, спрямо индивидуалния почерк на композитора. Целта 
е да се намери логиката на неговото музикално мислене чрез познаване 
на естетическите му виждания, имайки предвид стиловото направле-
ние, към което принадлежи, като се търси оригиналният му подход към 
боравенето с похватите на музиката. „Необходимо е да се приобщим 
към музикалния изказ на твореца“ [Минчева, 1994, с. 18], за да намерим 
пътя към усвояването и последващото коректно интерпретиране на 
една творба.

Диригентската професия е специфична и се различава от всички 
други музикалноизпълнителски професии именно поради факта, че музи-
калният инструмент на диригента представлява жив организъм, със-
тавните части на който са множество индивидуалности, било то хо-
ристи, солисти или инструменталисти, със своите човешки характери 
и съдби.

В литературата се говори за многофункционалността на ли-
чността на диригента, която най-общо се свежда до две много важни 
условия. Първо – той трябва да бъде отлично подготвен музикант-про-
фесионалист, с всички изисквания за музикално-теоретична, изпълни-
телска и общокултурна подготовка, като между тези компоненти е на-
лежащо да съществува симбиоза. Второто, което е не по-малко важно, 
е притежанието на социални и организаторски умения. Липсата на кой-
то и да е от тези фактори обрича дейността на диригента на неуспех. 

Пътят от първоначалния досег с партитурата до красивото изпъл-
нение на произведението пред публика, което да окаже внушаващо и 
завладяващо въздействие, е дълъг. Той започва, разбира се, със запозна-

26  Онтология – философска дисциплина, която се занимава с изследване и разбиране на 
съществуващото, реалността и битието като цяло.
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ването и разучаването на творбата, което включва стандартните за 
всеки музикант-изпълнител дейности: всестранен и задълбочен анализ 
на партитурата – обстоятелства около създаването, епоха, жанр, дан-
ни за композитора и автора на поетичния текст, анализ на компоненти-
те на музикалното изложение, изпълнителска проблематика и страте-
гия за преодоляването ú. Без този етап на „сближаване“ с нотния текст 
е невъзможно пресъздаването на художественото богатство на авто-
ровия замисъл и изграждането на концепция за драматургичната образ-
ност на произведението. 

За да достигне своето виждане за интерпретация, диригентът бо-
рави със своя жив инструмент. Това предполага допълнителен етап в 
работата му, който изисква отделно планиране на репетиционния про-
цес – от началния етап на запознаване и разучаване на творбата с 
творческия колектив до заключителната фаза, където всички компо-
ненти са изработени и са в услуга на образно-емоционалното изгражда-
не на произведението. На никой друг изпълнител не се налага да отделя 
време от подготовката си върху тази стъпка или поне тя не е толкова 
съществена за крайния резултат. След като диригентът се „слее“ с 
предстоящата за изпълнение композиция чрез пречупване на заложени-
те идеи и чувства в нея през призмата на собствената си душевност и 
интелект, следва още по трудната задача, а именно да се превърне в 
„онази личност, която по време на репетицията и концерта ще сплоти 
сто различни индивидуалности, ще насочи тяхната мисъл и чувстви-
телност към една и съща цел, ще премахне преградите на личните от-
ношения между тях, ще направи конгломерата на отделните характери 
един цялостен организъм, в който ще тупти едно сърце“. Тоест дири-
гентът трябва „да бъде не само артист, той е и сърцевед“ [Илиев, 1970, 
с. 41 – 42].

Всеки музикален състав има своите специфики, затова най-общо 
диригентите се разделят на хорови и оркестрови или с други думи дири-
генти, които боравят предимно с човешкия глас или с инструментали-
сти. За ясна граница между двата вида не бива да се говори, всеки про-
фесионалист познава спецификите и при двата случая и при качествено 
ниво на професионална подготовка може да поеме другата роля. 

Хоровият диригент работи с певци-хористи, като полето на него-
вото действие основно са по-малките музикални форми, което изисква 
огромна отговорност по отношение на детайлите. За разлика от оркес-
тровото дирижиране, където произведенията са предимно крупни и 
всичко е обединено от голямата форма, в хоровите песни има възмож-
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малката форма да се внушат значими идеи. Това оказва влияние и върху 
мануалната техника, хоровият диригент трябва да разполага с богат 
арсенал от жестове, които да са съобразени с вокалните тънкости и 
изисквания.

Хоровите състави от своя страна също са различни, което изисква 
адекватна подготовка и реакция от диригента. Работата с деца и юно-
ши има различна специфика в сравнение с работата с възрастни хора. 
Последните в повечето случаи са с изградени навици, съзнание и пред-
става за себе си и околния свят. Тази разлика добавя към задълженията 
на диригента на детско-юношески хор огромна отговорност. Освен че  
трябва да се погрижи за ограмотяването и музикалното развитие на 
малките хористи, ръководителят на хора носи отговорност за тяхното 
личностно развитие. В своята благородна мисия той се позовава на му-
зикалното изкуство, чрез което ще провокира и пробуди творческото 
начало у децата, оказвайки влияние върху тяхното цялостно хармонично 
развитие. Именно чрез правилния подбор на репертоар, съобразен с въз-
растовите изисквания и работата върху различните компоненти на ин-
терпретацията, бавно и постепенно се изграждат естетически кри-
терии. Така, заедно със създаденото чувство за принадлежност към го-
лямото изкуство, диригентът може да формира у децата не само певче-
ска култура, но и мироглед, основаващ се на богата душевност и цен-
ностна система.

Детско-юношеският хор или хорова школа е сложен механизъм. В 
идеалния случай обучението започва от 7 – 8 годишна възраст и продъл-
жава до завършването на училищния период (18 – 19 години). Разбира се, 
това предполага различна стратегия за работа спрямо възрастта, пси-
хологическото и физиологическото развитие на децата. Най-общо мо-
жем да разграничим три периода. Първият е начален, той трае около 1 
– 2 години, в зависимост от вътрешната структура на хора и възмож-
ността да се поддържа подготвителен състав. По време на този пери-
од се пеят предимно детски едногласни песни. Главната цел е децата да 
придобият основни вокални навици и да се научат да пеят чисто в уни-
сон, както и да съпреживяват и да бъдат емоционално отзивчиви към 
музиката. Вторият период може да съотнесем към периода преди мута-
цията. Това е етапът, в който децата интензивно се учат да пеят дву-
гласни песни, като постепенно се преминава към лек триглас, за да може 
в следващия период ориентацията в многогласа да е безпроблемна. 
Придобива се музикален и вокален опит, пряко обвързан с изграждане на 
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чувствителност към изкуството и по-конкретно към поезията и музи-
ката. Този период условно трае около 1 – 3 години, в зависимост от на-
чалото на музикалното обучение, индивидуалното развитие на всяко 
дете и механизма, по който функционира съответната хорова школа. 
Последния период може да обвържем с периода след мутацията до напус-
кането на хора, когато хоровият репертоар е много разнообразен. 
Отлично подготвеният детско-юношески състав, който е съставен 
предимно от хористи, преминали мутацията, може без затруднения да 
изпълнява всякакъв репертоар. Друг е въпросът кога и доколко е подходя-
що и уместно деца и младежи да пеят произведения, предназначени за 
изпълнение от зрели хора. Това е тема, която се нуждае от отделно 
изследване.

В идеалния случай за всеки период е добре да се поддържа отделен 
състав, за да може да се отговори максимално на потребностите, кои-
то имат децата в различните фази от развитието на техния интелект 
и физиология. Това обезателно ще доведе до правилно усъвършенстване 
на гласовия апарат, обвързано с емоционалното и познавателното све-
тоусещане на подрастващите.

Според теорията на Жан Пиаже27 съществуват пет фази в разви-
тието на интелекта при децата: първа фаза – сензомоторен интелект, 
втора фаза – символически интелект, трета фаза – интуитивен инте-
лект, четвърта фаза – период на конкретните операции и пета фаза – 
формално-логически интелект. „Началото на задължителното и органи-
зирано музикално възпитание и обучение“ [Минчева, 1994, с. 58] съвпада с 
четвъртата фаза, където основна характеристика е появяването на 
„групировката“, т.е. отделните компоненти на дадено цяло могат да се 
осъзнаят и свържат като единна система от елементи. Друг същест-
вен белег на този период е „придвижването на психическата дейност 
към пълна децентрализация“, което означава, че детето може да прави 
„обективни взаимовръзки, т.е. съществуващи извън и независимо от 
него“. Основна разлика между четвъртата и петата фаза е, „че мислов-
ните операции (…) се провеждат на основата на конкретни действия“, 
което означава, че „логическите сравнения, съпоставяния, изводи и за-
ключения са невъзможни без породилото ги действие, т.е. на този етап 
действието не може да бъде представено в мисловен план, да се инте-
риоризира28“ [Минчева, 1994, с. 34]. Заключителното ниво в интелектуал-

27 Жан Пиаже – швейцарски биолог, психолог, логик, философ и генетичен епистемолог, 
известен с теорията си за интелектуалното развитие при децата.
28 Интериоризация – процес на приемане на серия от норми, установени от хора или 
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нията могат да бъдат на основата на „дадени предпоставки, без опора 
в конкретна реалност“, т.е вече могат да се правят изводи като логи-
ческо следствие и мисленето става независимо от действието 
[Минчева, 1994. с. 35]. Понятия и съждения, усвоени в предишните фази, 
се превръщат в умозаключения, което вече е висша форма на логическо 
мислене. На тази база се развива и абстрактното мислене [Минчева, 
1994, с. 59].

От изложеното по-горе може да се направи заключение, че първият 
и вторият период, през който минават децата в дадена хорова школа, е 
обвързан с четвъртата фаза от развитието на интелекта, според те-
орията на Жан Пиаже, което обхваща периода от 7 – 8 до 11 – 12 годишна 
възраст. Третият съвпада с петата фаза, което е и периодът около и 
след мутацията, когато детето навлиза в тийнейджърските си 
години. 

За да може диригентът да постигне личното си виждане за музикал-
ната интерпретация на дадена творба, той трябва да се съобрази с 
психологическите и физиологическите възможности, които притежа-
ват децата-хористи. Не бива самоцелно да се подбира репертоар. При 
избора му диригентът внимателно трябва да прецени дали певците ще 
успеят да преодолеят техническите трудности в партитурата, което 
е обвързано от една страна с физиологията на детския глас, а от друга  
– с досегашната работа върху него. Другият съществен момент е дали 
децата ще съумеят да съпреживеят заложените в произведението идеи, 
което е във връзка с развитието на интелекта и натрупания житейски 
опит. При определяне на репертоарния план е добре повечето произве-
дения да отговарят на моментния капацитет на състава, но винаги е 
необходимо да има няколко творби, които да надграждат уменията на 
хористите, както от вокална и музикална, така и от емоционална и ин-
телектуална гледна точка.

Хоровата репетиция е началният процес, при който се случва твор-
ческото общуване между диригент и хор, там се осъществяват почти 
всички дейности, които оказват влияние върху крайния резултат от ра-
ботата над дадена партитура. Именно поради това хоровият ръководи-
тел трябва да има ясна организационна стратегия как ще протече ре-
петицията, така че да е максимално ефективна и подчинена на поста-

групи, които са влиятелни за индивида. Процесът започва с ученето на това какви са 
нормите, а после индивидът преминава през процеса на разбирането защо те са ценност 
или защо имат смисъл, докато накрая не ги приеме като собствена гледна точка.
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вените цели и задачи. И понеже в разглеждания случай инструментът на 
диригента е съставен от деца и юноши, той освен интерпретор, влиза 
в ролята и на педагог. Не само в детски-юношески състави, но и в ама-
тьорски такива, където хористите не са професионалисти, а предста-
вляват хетерогенна група, която съдържа певци, притежаващи различни 
технически и вокални умения, репетицията всъщност е основно място 
за музикално обучение [Corbalбn et al., p. 92].

В България детско-юношеските хорове са предимно извънкласни 
форми на занимание и децата ги посещават по свое желание. За да има 
детето интерес и мотивация да посещава хорови репетиции, те тряб-
ва да са интересни, динамични и да предлагат дружелюбна обстановка, 
в която малките хористи да се чувстват спокойни и удовлетворени. 
Диригентът трябва да се старае да поддържа добри отношения между 
хористите и колегите си. Това, макар и не в пряка връзка с музициране-
то, е твърде съществен момент. Постигането на добро художествено 
ниво на състава е невъзможно без колективното духовно изживяване, 
породено от чувството на съпринадлежност към музикалното 
изкуство.

Според функционалното си значение хоровите репетиции биват 
частични и общи. Първите са посветени на разучаването и музикално-
то изработване на отделните хорови партии, а изграждането на образ-
но-емоционалната атмосфера на творбата се случва по време на вто-
рите. Достигането на художествената фаза е краен етап, който изис-
ква от диригента да съумее да запази творческия заряд на хористите 
чрез търпение, последователност, различни стратегии и методи, кои-
то, освен да му помагат да провежда репетициите емоционално анга-
жиращо, да са и в полза на постигането на неговото виждане за 
интерпретация.

Съществуват редица полезни практики, които могат да се прила-
гат по време на разпяването и по време на работата върху произведе-
ния, които по увлекателен начин да са в помощ при изграждането на ин-
терпретация. Някои могат да бъдат ползвани целенасочено във връзка с 
работата върху конкретен компонент от интерпретацията, предста-
вляващ предизвикателство, други – да натрупват музикални и вокални 
умения и представи като цяло. Ефективно е включването на игри, рисун-
ки, музикални етюди, използване на различни технологии, осъществява-
нето на междупредметни връзки и други. Тези похвати оказват влияние 
върху емоционалността на децата, това е в пряка връзка с интерпрети-
рането. Използване на тялото и различни визуални и кинестетични „опо-
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гат да бъдат допълнение към традиционния начин на обучение при во-
калната работа и музикалното ограмотяване, както и да се модифици-
рат спрямо конкретната ситуация и възрастта на хористите.

Изграждането на отношение и емоционална отзивчивост на деца-
та към музиката и хоровото пеене в частност е една от множеството 
отговорности на диригента. Той е „проводникът“ на всички необходими 
знания и умения, които малките хористи трябва да придобият, за да се 
превърнат в своеобразен „инструмент“ в неговите ръце. Така, освен че 
ще може да претвори виждането си за музикална интерпретация на да-
дена творба, той ще направи нещо много по-значимо, ще предостави 
възможност на децата да се докоснат до величието на музиката и не-
преходната стойност на изкуството. В този смисъл една от най-голе-
мите ценности в професията на диригента на детско-юношески хор е 
мисията му да приобщава и мотивира децата да питаят любов и жажда 
към музицирането – интелектуален и емоционален опит, който обога-
тява човешкия живот и му придава духовна стойност.
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РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛЕН СЛУХ, МУЗИКАЛНА ПАМЕТ 
И МЕТРОРИТМИЧНО ЧУВСТВО КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

В ДЕТСКИ ОПЕРЕН ХОРОВ СЪСТАВ

Таня Г. Радева-Лазарова 
ЮЗУ „Неофит Рилски“

Резюме: Детското хорово певческото изкуство е сложна художестве-
нотворческа дейност, която не може да се осъществи без активно и 
продължително обучение по пеене. Чрез него гласът ще постигне своя-
та качественост и ще създаде възможности за сценичното му пред-
ставяне. Обучението поражда и много въпроси, свързани с правилното 
развитие на музикалния слух, музикалната памет и метроритмично 
чувство. Педагогът определя откъде да започне, каква обучителна фор-
ма да избере и как да установи взаимен контакт с обучаващите се. В 
случая са разгледани: упражнения за развитие на мелодичен слух, за раз-
витие на динамичен слух, за развитие на тембров слух, за развитие на 
хармоничен слух, за развитие на музикалната памет, за развитие на 
метроритмично чувство. 

Ключови думи: детски оперен хор, музикален слух, музикална памет, 
метроритмично чувство, обучение в детски хор.

DEVELOPMENT OF MUSICAL HEARING, MUSICAL MEMORY 

AND METRORHYTHMIC FEELING AS PART OF THE TRAINING 

IN CHILDREN‘S OPERA CHOIR

Tanya G. Radeva-Lazarova 
South-West University „Neofit Rilsk

Abstract:  The children‘s choral singing art is a complex artistic and creative 
activity, which cannot be realized without active and continuous training in sing-
ing. Through it, the voice will achieve its quality and will create opportunities for  
stage performance. The training also raises many questions related to the prop-
er development of musical hearing, musical memory and metrorhythmic feeling. 
The teacher determines where to start, what form of training to choose and how 
to establish mutual contact with students. In this case are considered: exercises 
for the development of melodic hearing, for the development of dynamic hear-
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hearing, for the development of musical memory, for the development of metro-
rhythmic feeling.

Key words: Children‘s opera choir, musical hearing, musical memory, metro-
rhythmic feeling, training in children‘s choir.

Детското хорово певческото изкуство е сложна художественотвор-
ческа дейност, която не може да се осъществи без активно и продължи-
телно обучение по пеене. Чрез него гласът ще постигне своята качест-
веност и ще създаде възможности за сценичното му представяне.

Обучението поражда и много въпроси, свързани с правилното раз-
витие на музикалния слух, музикалната памет и метроритмично чув-
ство. Педагогът определя от къде да започне, каква обучителна форма 
да избере и как да установи взаимен контакт с обучаващите се. Още в 
началните часове хористите  трябва да развият  в себе си правилни 
усещания и представи за ритъм, фраза и височинни особености.

Детското хорово певческо изкуство сякаш се оценява повече от 
гледна точка на възрастовия показател, който съвсем не е в състояние 
да реши творческото постижение. Това е неправилен подход от гледна 
точка на специфичните конкретни задачи, които децата трябва да изпъл-
няват в бъдеще на професионалната сцена като хористи. Там те трябва 
да защитят своя статут на млади певци, своето артистично присъст-
вие и изпълнението им да бъде на професионално музикално ниво. 

Работата с детски хор в опера е специфичен процес. Той включва и 
такъв тип обучение, който засяга основните параметри за общото му-
зикално развитие на всеки хорист от детския състав.

Музикален слух
Хористите  преминават прослушване преди влизането в състава 

на детския оперен хор. Всяко дете има уникален слух, който може да се 
обучава и усъвършенства. Измеренията на музикалния слух се разглеж-
дат от различен аспект, който отразява всяко едно от неговите ка-
чества. Счита се, че това са ясно разграничими три вида слух, които 
имат своето действено значение при пеенето: мелодичен, динамичен и 
тембров. Слухът има и други характеристики – напр. той може да се 
определя като хармоничен, като поддържащ ритмичната пулсация и т. 
н. Следващите примери нямат за задача да изчерпят упражнителната 
дейност, която се извършва в процеса на обучението, и имат по-скоро 
указателна функция.



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

106

• Упражнения за развитие на мелодичен слух 
За най-развит се смята мелодичният слух. При него най-ясно се усе-

ща връзката с природната надареност за възпроизвеждане на мелодии, 
музикални фрази, песни... Тяхното разнообразно музикално съдържание е 
в основата на интуитивния човешки интерес да се пее. Поради това 
неговата качественост най-бързо се установява. Учебната дейност 
се осъществява чрез различни подходи, технически и музикални 
упражнения.

Първоначаните упражнения се свързват само с повторение на от-
делни тонове. В началото тези тонове са близки един до друг и са само 
в малки интервали, максимално в рамките на една октава. След усвоя-
ване на звучностите на всички интервали, в по-късния етап на обуче-
ние може да се премине към по-голямо разстояние между тоновете в 
интерваликата. 

Друго упражнение е повторението на кратки мелодични фрази. 
Определена трудност представляват нехарактерни мелодични линии, 
свързани с по-трудни скокове/интервали, повече полутонови последова-
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трябва да се има предвид при последователността на обучението към 
неговото непрекъснато отрудняване.

Друг вид трудност може да бъде дължината на дадената за повто-
рение мелодия. Поради това нейният обем трябва да бъде преценен. Ето 
един подходящ пример, който има полезно практическо приложение.

• Упражнениа за развитие на динамичен слух
Един начинаещ певец трудно би могъл да разпознае своя глас в хоро-

вото пеене, поради насочване на неговото внимание към това какво пеят 
другите изпълнители от състава. Липсата на точна информация/усеща-
не, контролирана от неговия слух, не му дава възможност сам да прецени 
силата на своето пеене. Ако той я увеличи, това неминуемо ще рефлек-
тира върху близко стоящите до него хористи. Така би могло да се получи 
доста наприятно „надвикване“ между певците. За овладяването на този 
проблем е отговорен динамичният слух. Полезно упражнение е напр. съв-
местното изпълнение на лежащи акорди в тихи динамики, което може да 
се обогати с крешенди и декрешенди, за определено време в съответна-
та динамика. По този начин всеки хорист придобива умение да се вслуш-
ва в общата динамична картина на пеенето, което постепенно ще пре-
мине във възможности сам да постигне контрол на своя звук. 

• Упражнения за развитие на тембров слух
Развитието на това качество на слуха е свързано с различните 

звукови  нюанси, които са постижими от конкретния детски глас. Чрез 
него се получава т. нар. оцветяване на певческата емисия. Упражнение, 
което се използва най-често, е имитацията на качествен солистичен 
оперен глас. При тази имитация на професионалния певец могат да се 
постигнат подобни звукови характеристики, които са най-изразителни 
за конкретното мелодическо съдържание. Повторението на определен 
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брой тактове трябва да бъде правилно подбрано и свързано с изучава-
ната от детския хор оперна литература.

• Упражнения за развитие на хармоничен слух 
Това е един от най-трудните елементи в хоровата работа с деца. 

Тук осъществяването на личен контрол върху пеенето е най-трудно и е 
в конкретна зависимост от броя на разгърнатото многласие. 

Първото упражнение е пеене на два гласа на една и съща мелодия в 
интервал октава. По този начин се усвоява тембровата разлика между 
ниския и високия глас. След това начално преодоляване на делене на два 
гласа се преминава към пеене на хармонично благоприятни за слушане 
интервали голяма и малка терца. Тяхната употреба е благоприятна и в 
процеса на разпяването. Тези интервали се срещат най-често и в ре-
пертоара на детските песни, където  концентрацията им е по-голяма. 

Когато пеенето в тези инервали бъде усвоено, може да се премине 
към обучение чрез друга интервалика и към пеене на по-разнообразни 
мелодични линии на двата гласа. 

Преди да се премине към пеене на повече от два гласа, педагогът/
диригентът трябва да е сигурен, че съставът напълно спокойно е овла-
дял двугласното пеене. Ако се пристъпи по-рано към многоглас, има голя-
ма вероятност да се загубят постигнатите до момента резултати.

Музикална памет
Ще перефразирам въвеждащото изречение, свързано с музикалната 

памет, в „Методика на клавирното обучение“ на Милена Куртева.  
Развитието на музикалната памет на децата върви успоредно с нат-
рупването на слуховия, а в случая, вокално-изпълнителски опит. 
Педагожката счита музикалната памет за основа на този процес. По-
нататък споделя, че четенето и разучаването на учебния и изпълни-
телски материал, трябва да стане музикална основа и да се превърне в 
стабилно изграден навик, който ще води към резултатно развитие на 
паметта29. Със сигурност комплексното музикално развитие е пряко 
свързано с музикалната памет и зависи в голяма степен от нея. 
Диригентката Адриана Благоева представя в своя дисертационен труд 
как музикалната памет се определя в психологичната наука:

„Науката педагогическа психология очертава два вида фактори, 
влияещи на запомнянето, респ. – на паметта: 

 вътрешни или субективни – интерес, мотивация, готовност за 
учене и др.;

29  Куртева, М. Методика на клавирното обучение. Музика, София, 1994,  с. 188 – 189.
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ност, обем, съдържание, методика на преподаване, сугестия на препо-
давателя и др.30  

В нейния автореферат се намират и други важни констатации, 
като напр. зависимостта от типа на материала за запомняне, съхраня-
ване и възпроизвеждане. Паметта е представена в четири разновидно-
сти: вербална /говорна/, образна, двигателна и емоционална. Те имат 
своето значение за развитието на музикалната памет. 

При най-малките певци (пет и половина – шест години), може да се 
комбинира показването на музикалната фраза с: обяснение (вербална 
памет); представа за запомнящ се образ – например птичка (памет за 
образи), и движение с ръцете за показване накъде се движи мелодията 
(двигателна памет). 

• Упражнения за развитие на музикалната памет 
Голяма част от упражненията за развитие на музикалния слух слу-

жат и в полза на развитието на музикалната памет. Но освен тях има 
и специфични модели за запаметяване. Едно упражнение, което се прие-
ма за по-лесно, е даване на музикален пример, обхващащ  два такта (в 
началото в 2/4 с не много къси трайности), който да се транспонира по 
слух от различни тонове нагоре и надолу.

Друго упражнение с увеличена сложност е многократното изпяване 
в началото на репетицията на нов музикален пример, съдържащ от 4 до 
6 такта. Задачата, свързана с него, е той да бъде запаметен и да се 
повтори отново чак в края на репетицията. Така се стимулира активи-
тета на музикалната памет, извън конкретното начално упражнение.

Друга упражнителна дейност е изпяването по памет на опростени 
по-дълги мелодии като музикалният материал непрекъснато и незначи-

30  Благоева, А. Автореферат на дисертационен труд - Аспекти на хоровата работа с 
детски хор. София, 2012, с. 15 – 16.
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телно усложнява. Този метод не е свързан с определеното време за про-
свирване на модела или с броя на неговите повторения.

Трета упражнителна разновидност е да се възпроизведе наизуст 
един кратък опростен музикален откъс, след определен брой негови 
повторения с изсвирване. Целта е да се запомнят и изпълнят наизуст 2 
– 4 т. след известно време. Постепенно може да се стигне до запаме-
тяване на осемтактов период. Така с времето тези упражнеия се пра-
вят с все по-усложнен материал.

Метроритмично чувство
Метроритмичното чувство, или метроритмичният усет, е един от 

съществените елементи на музикалния слух и една основна музикална 
способност. Това е специфично качество за възприемане, възпроизвеж-
дане и отреагиране на различни по времетраене тонове, организирани в 
силни и слаби метрични пулсации. Метроритъмът е изразно средство, а 
метроритмичният усет е способност, чрез която реагираме на това 
изразно средство. В детския хоров състав е необходимо да се работи 
продължително върху развитието на метроритмичното чувство, защо-
то то е фундамент, върху който се гради хоровото изпълнение.

• Упражнения за развитие на метроритмично чувство 
Едно от задължителните упражнения е възприемане и заучаване на 

мелодии, разнообразни в метроритмично отношение. Разнообразието из-
исква в репертоара да бъдат включени мелодии за заучаване в различни 
метруми и размери (например валс и менует за запомняне на размер ¾). 
Също така, разнообразието изисква в мелодията да присъстват раз-
лични ритмични групи и последования, за да се работи над определени 
ритмични трудности. За подобни сложности се считат техническите 
смесвания на: 

- триола с  две осмини и две шестнайстини ноти (пример №1);
- легатирана четвъртина нота със следващата я триола, последва-

на от друга четвъртина (пример №2);
- лигатура на четвъртина нота, последвана от две шестнадесети-

ни в триола (пример №3);
- залегована четвъртина с последваща триола, представена от ос-

мина и четвъртина нота (пример №4);
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ващите четири шестнайстини ноти и т. н. комбинации (пример №5).

Препоръчително е в началото да се подбират примери, които съче-
тават сложна мелодия с елементарен ритъм, и обратно – опростена 
мелодия със сложен ритъм. След овладяването на различните видове 
компоненти е възможно и тяхното комбиниране.

Друго полезно упражнение е да се определя тактов размер ритъма, 
след просвирване на характерен ритмичен модел. Тактовият размер 
може да се определя и чрез нарочни функционални каденци с последова-
ниe  на четири компонента: S - К 6/4 – D – T. Тази каденца трябва да бъде 
обяснена на певците – кои функции се явяват на съответни силни или 
на относително силни мерични времена.

Пример 1

Пример 2

Друг ефикасен подход е възпроизвеждане по слухово-подражателен 
път на кратки метроритмични последования. Певците получават свои-
те индивидуални задачи в различна ритмика. Упражнението може да се 
повтаря едновременно от повече певци, според индивидуалната рит-
мична комбинация на всеки от тях. Добре е последователно да се 
включват следващите участници при представяне усложненията в 
ритмиката при условно създаденото многоглсие. 
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Метроритмичното чувство трябва да се развива и при технически 
упражнения, и чрез музикален материал в различни, близкородствени 
или контрастни темпа. Тази дейност е практически перманентна, за-
щото трудностите в новите музикални композиции непрекъснато на-
растват. Това е валидно и когато става дума за хорово пеене в различ-
ни оперни спектакли. Романтичното и съвременно творчество предла-
гат по-сложни ритмични комбинации, които следва да бъдат включени 
в регулярния учебен процес. При него се забелязват певчески грешки, 
които водят до нарушаване на темпото на изпълнението. Съществена 
грешка е пренадуването/пресилването на гласа, което директно се 
отразява на темпоритъма, поради свързаността му с разходвания обем 
въздух при дишането. Мисълта на изпълнителя се насочва директно 
към силата на тона и на заден план остава текущата ритмична пулса-
ция и периодичната акцентност на фактурата. Някои проблеми бяха 
вече отбелязани и коментирани. 

Диригентите често се налага да коригират силовото пеене и по 
време на спектаклите, поради неговата обвързаност именно с общата 
ритмика на солисти, хористи, танцьори и оркестър, установена на сце-
ната. Това не означава да се пренебрегне наличието на индивидуална 
емоция в солистите, малките индивидуални корекции в хоровия ансам-
бъл и оркестъра, предизвикани от конкретната ритмична пулсация на 
музикалната тъкан в оперното действие. Компромиси в индивидуално-
то представяне на пеенето и свиренето, в най-общо казано единна 
ритмика, не са допустими, защото биха нарушили интерпретацията на 
музиката. Когато общото темпо на музикалното движение затруднява 
взимането на дъхове от хористите, се налага те да взимат необходи-
мите дъхове след кратко съкращаване на последната нота от музикал-
ната фраза, но без да я съкращават прекомерно – т. нар. „кражба за 
дишане“. Тази ситуация е валидна и за изпълнителите на духови инстру-
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дъх и встъпването в следващата музикална фраза.
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ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ МИСЛИТЕ ЗА МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

НА СЯО ЮМЕЙ И ЗОЛТАН КОДАЙ

Тонг Гуйинг 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: В качеството си на пионери в музикалното образование на 
Китай и Унгария, в дългата си практика Сяо Юмей и Золтан Кодай фор-
мират научна и систематизирана мисъл относно музикалното образо-
вание. Въпреки че от времето на тяхната дейност вече е изминал един 
век, те все още имат много голямо значение за ръководството и идеи-
те и могат да дадат изобилни откровения и опит за днешното музикал-
но образование.
Ключови думи: Сяо Юмей, Кодай, музикалното образование, открове-
ния, опит.

THE ENLIGHTENMENT OF XIAO YOUMEI AND KODAY’S 

MUSIC EDUCATION THOUGHT

Tong Guiying 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv 

Abstract: Xiao Youmei and Koday, as the pioneers of modern music education 
in China and Hungary, have formed scientific and systematic music education 
ideas in the long-term music education practice. Although it has been a century 
since the present, they still have strong guidance it can give rich inspiration and 
reference to today‘s music education.

Keywords: Xiao Youmei, Koday, music education thought, inspiration and reference.

1. Пълно изпълнение на целта на музиката за самоусъвършенства-
не и възпитание

Част от важната стойност и значение на идеята за музикално 
образование на Золтан Кодай и Сяо Юмей се състои в това, че те не 
само предлагат различни концепции, методи и съдържание, свързани с 
музикалното образование, но и ясно поставят целите му. Това има ръ-
ководещо значение за развитието му не само в Китай и Унгария, но и 
за целия свят.
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активно усвоява и заимства прогресивните концепции в музикалното 
образование от различни държави по света и систематично предлага 
цели, стъпвайки именно на основата на традиционната музикална кул-
тура. През 2018 г. то реформира целите на музикалното образование от 
новия период и превръща основните свойства на музиката за създаване 
на естетичен вкус, художествено изразяване и разбиране на културата 
в нова цел. От гледна точка на реалното ú съдържание, тя е неразривно 
свързана с концепциите на Сяо Юмей и Золтан Кодай и представлява 
тяхно развитие и обогатяване, като още веднъж въплъщава научност-
та и напредничавостта на идеите на двамата. По тази причина те на-
пълно претворяват в живота възпитаването на същностните качества 
на учениците на различни нива на преподаване.

На първо място е естетическото възприятие. Въпреки че в идеята 
за музикално образование на Золтан Кодай и Сяо Юмей изобщо не се по-
явява терминът „естетика“, от реалното съдържание може да се види, 
че двамата се придържат към нея като към ядро. „Естетическото въз-
приятие“ се отнася до „изпитването, преживяването и разбирането на 
формите и съдържанието на музикалното изкуство от гледна точка на 
естетиката“. То се определя и от „чувствеността“ и „преживяването“ 
като две големи особености на музикознанието. Чувствеността озна-
чава, че всеки вид музикална дейност е резултат на чувството и напъл-
но прониква в тази дейност от началото до края ú. Учениците могат да 
се сдобият с преживяване и резонанс на чувствата посредством учене-
то и практиката и по този начин техният вътрешен свят да бъде обо-
гатен. „Преживяването“ показва, че всички дейности като наслада, 
творчество и изпълнение са неотделни от личното участие. Oт обек-
тивна гледна точка то също формира една нова ситуация. Мелодията, 
тембърът, динамиката, които учениците възприемат и преживяват в 
тази среда, формират индивидуализирано преживяване и опознаване.

На второ място е художественото изразяване. Хората, които изу-
чават музика, участват в различни практически дейности като пеене, 
изпълнение на инструмент, творчество и др. Освен това, за да се сдо-
бият с добър резултат от това, те имат определени знания и умения в 
сферата на музиката. Ако се вземе за пример пеенето, ако певецът не е 
овладял техниките за дишане, фонация, дикция, резонанс и др., много 
трудно ще демонстрира красив тембър.

При изпълнението на инструмент също трябва да се познава струк-
турата на инструмента, да се познават нотите, да се овладеят базови 
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техники и едва тогава може да бъде завършен целият процес на изпъл-
нение. Поради това преподавателите трябва да предоставят на учени-
ците си възможности за практика и творчество. „В основата на из-
граждането на положителна мотивация за занимания с музикални дей-
ности е практическото действие с музиката, което е свързано с нали-
чие и определена степен на развитие на музикалните способности – ла-
дов усет, метроритмичен усет и музикалнослухови представи. 
Целенасочената музикално-педагогическа работа в тази насока е пред-
поставка за успешното изграждане на система от основни области на 
компетентност, които децата и учениците се очаква да притежават 
при завършване на образователния цикъл“ [Коловска, 2020, с. 13 – 14]. 
Музикалното образование трябва да излезе от класната стая и да пове-
де учениците да участват в практически дейности с ентусиазъм, кое-
то ще спомогне не само за задълбочаването на знанието и подобряване-
то на техниките, но и ще възпита колективния дух и съзнанието за съ-
трудничество на учениците.

На последно място стои разбирането на културата. Това е пряко 
въплъщение на мисълта за музикално образование на Золтан Кодай и Сао 
Юмей. Музиката е изкуство, което принадлежи на цялото човечество. 
Всяка държава и народ са създали богата музикална култура в течение 
на историческото си развитие.

Като съвременни учени, от една страна трябва да се цени, уважава 
и предава националната музикална култура. Както Кодай набляга, тя 
трябва да бъде крайъгълен камък на музикалното образование. От друга 
страна, световната музикална култура трябва да бъде посрещната с 
отношение на равноправие, уважение и желание за взаимно учене.

Фактите вече ясно показват, че в началото на 20-и век Китай осъ-
ществява скока в своето развитие за кратък период само поради това, 
че заимства знания от западното музикално образование. Поради това 
въпросът дали трябва да се познава чуждата музикална култура няма 
абсолютен отговор и не може да бъде оценено като положително или 
отрицателно. По-важно е развиването на уменията за усвояване и за-
имстване, за да може с общи усилия да бъде стимулирано развитието на 
световната култура. „Ползвайки звуци, музиката е способна да изразява 
всичко, което се изразява със звуци, пресъздавайки най-вече човешките 
преживявания, доколкото в самия живот те намират звукова проява. 
Главно оръдие на такива прояви е човешкият глас, чиито интонационни 
възможности са способни да изразяват разнообразни чувства, преживя-
вания, настроения“ [Карагенов, 2015, с. 32].
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разбират, че култивирането на същностните музикални качества не 
може да бъде направено лесно, а е систематичен и бавен процес, за кой-
то са необходими дългосрочните усилия на училището и учителите. От 
една страна, към училищата трябва да бъде поставено изискване за 
създаване на софтуерно и хардуерно оборудване, като например място 
за музикални дейности, звуково оборудване и др., които да гарантират 
успешното провеждане на тези дейности.

От друга страна, преподавателят също трябва активно да се обу-
чава и непрестанно да повишава общата си култура и качествата си. 
Това се отнася най-вече за литература, танци, изящни изкуства и теа-
тър, които имат тясна връзка с музиката. Това би спомогнало за разви-
тие на преподаването от гледна точка на диверсификацията. „Новите 
информационни и комуникационни технологии са част от съвременната 
образователна среда и изграждат основата на модерното информа-
ционно общество. Ученето, подпомогнато от информационните техно-
логии, е съществен елемент в този процес, а може да се определи и като 
негов водещ двигател“ [Коловска, 2021 а, с. 254].

Изграждането на същностни музикални качества е нова цел на му-
зикалното образование в Китай, но е и свидетелство за доразвиването 
и задълбочаването на мислите на Кодай и Сяо Юмей. На това трябва да 
бъде обърнато цялостно внимание, за да бъде проведено напълно на 
практика.

2. Приемствеността на традиционната музикална култура в му-
зикалното образование

Националните специфики са ядро на системата от идеи на Золтан 
Кодай. Той поддържа концепцията, че музикалното образование на 
Унгария трябва да бъде изградено на базата на фолклорната музика. 
Въпреки че в тогавашната епоха Сяо Юмей заимства доста елементи 
от западната система, той все пак ясно посочва, че това е единствено 
моментна нужда, а крайна цел все така е развитието на националната 
музикална култура. По тази причина е необходимо традиционната музи-
ка да се превърне във важна съставна част на музикалното 
образование.

В основното и висшето музикално образование в Китай база все 
още е западната музика, а националната музикална култура заема много 
малка част от съдържанието. Прокарването на народната музика в 
сега съществуващото преподаване се превърна във важно място за 
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развитие в сегашната ситуация, когато е много трудно в учебното съ-
държание да се направи краткосрочна реформа.

В последните години, следвайки повишаването на вниманието, кое-
то Китай обръща на традиционната култура, и засилването на степен-
та на работата по опазването на нематериалното културно наслед-
ство, много образци на древната музикална култура отново се завръ-
щат в полезрението на хората. Учениците в началното и средното учи-
лище и студентите носят отговорността и задължението да я разви-
ват и в бъдеще. Що се отнася за по-конкретното ú съчетаване и пре-
плитането ú с музикалното образование, това може да бъде направено 
от гледна точка на следните няколко аспекта.

Първи са ясните цели на образованието. Включването на национал-
ната музикална култура в музикалното образование не е идея, която е 
дошла неочаквано, а има реална стойност и значение. Освен това то 
има двустранна полза. От една страна, училищното образование ще 
бъде обогатено и ще се повиши качеството му. От друга – е възможно 
да бъде прокаран нов канал за наследяването на националната музикал-
на култура. Поради това на първо време могат да бъдат поставени це-
лите на преподаване, да се създадат кадри, които цялостно и всестран-
но познават произхода, развитието, музикалните особености и музикал-
ните форми и владеят до съвършенство необходимите умения. Въртейки 
се около тази цел на преподаването, учебното съдържание следва да бъде 
подбрано и подредено, да бъдат подготвени професионални учители, да се 
подобри материалната и софтуерната база за практически дейности.

На второ място е употребата на нови модели. Напълно новото съ-
държание в преподаването има нужда да бъде подпомогнато от напълно 
нов модел на преподаване. Едва тогава е възможно в максимална степен 
да бъдaт стимулирани интересът и инициативността на ученика. В по-
следните години заедно с развитието и напредъка на науката и техно-
логиите Китай вече напълно влезе в епохата на интернет. По всяко вре-
ме и на всяко място е възможно да се приема информация посредством 
мобилния телефон или други устройства. Тези технологии имат широка 
употреба и в преподаването.

В процеса на изучаване на националната музикална култура учили-
щето и преподавателите могат да разработят специални публични 
акаунти, приложения и др., с които да развият онлайн преподаването в 
различни аспекти и напълно да нарушат ограниченията на времето и 
пространството, провеждайки различни дейности като предварителна 
подготовка, преговор, преподаване, домашни посредством компютър 
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обучават навсякъде и по всяко време. Освен това те могат да демон-
стрират резултатите, които са постигнали, с помощта на интернет и 
посредством неговата популяризираща и разпространяваща функция.

На трето място стои целта да бъде усъвършенстван начинът за 
оценка. За да се гарантира съчетаването между националната музикал-
на култура и музикалното образование, е нужно това да бъде обезпечено 
посредством научен механизъм за оценка на учебния процес. От една 
страна, трябва да бъдат определени строги изисквания за кредитите и 
при това трябва да бъде важна част от общата оценка на ученика. От 
друга страна, трябва да бъдат прокарани на практика разнообразни 
стандарти за оценка.

Крайната причина да бъдат стимулирани учениците да изучават 
традиционната музикална култура не е това да знаят само имената на 
няколко песни, да могат да пеят или свирят няколко песни, а да бъдат 
култивирани емоция, отношение и ценностна система, да бъдат възпи-
тани да обичат и ценят тази култура. Това е жизнено важно за личното 
развитие на човека и предаването ú по наследство. По тази причина 
знанията и техниката не могат да бъдат единственият критерий за 
оценка, важно е учениците да бъдат насърчавани да извършват индиви-
дуално търсене и изявяване. Всички форми трябва да бъдат поощрявани 
и приемани от учителя, който да подкрепя и мотивира тези техни 
търсения.

На последно място е повишаването на квалификацията на учители-
те. В процеса на сливането на националната култура и музикалното об-
разование важната роля на учителя лесно може да бъде забелязана. 
Изискването към учителя е той да има съответните качества и уме-
ния. Но от гледна точка на съвременната реалност, учебният опит на 
преподавателите е придобит основно в западната култура и липсва по-
знаване на националната. Това довежда до появата на ситуации, които 
са трудни за разрешаване, дори при добро желание. По тази причина учи-
телите следва да познават личната си недостатъчност и посредством 
самообразование активно да подсилват слабите си страни и допълват 
пропуските си.

Същевременно училището трябва да предостави на преподавате-
лите различни възможности да участват по специални проекти, не само 
да ги насърчава по отношение на човешките, финансовите и материал-
ните ресурси, но и да предоставя стимули за отличните учители, чрез 
което да се демонстрира уважителното отношение.
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Само посредством филтрацията и синтеза на националната музи-
кална култура и музикалното образование може да бъде поставена здра-
ва основа за образование на националната музика и плуралистични кул-
турни възгледи. „Съобразявайки новите тенденции в преподаването, 
ученето и оценяването (…) Всичко това е ориентирано към постигане 
на по-голяма гаранция за по-качествена подготовка на студентите бъ-
дещи учители, а подборът на методите е ориентиран към уменията на 
бъдещите учителите да преподават по различен и интересен начин на 
децата и учениците, както и към развитието на позитивна училищна 
среда“ [Коловска, 2021 б, с. 75 – 76].

Заключение
В сегашната световната култура се наблюдава тенденция на плу-

ралистично развитие, в която музикалното образование в различните 
държави се сблъсква с нови предизвикателства и възможности. В тази 
ситуация е нужно отговори да се търсят в историята на човечеството 
и нацията и да бъдат използвани плодовете на изключителните идеи на 
предшествениците ни. Само така може да се гарантира правилната 
посока на развитие на музикалното образование. Именно в това се за-
ключават и стойността и значението на идеите на Сяо Юмей и Золтан 
Кодай. По тази причина тези концепции са безсмъртни и завинаги ще 
запазят живителната си сила. 
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ИДЕИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА ДЕЦА НА СЯО ЮМЕЙ И ЗОЛТАН КОДАЙ
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Резюме: Идеите за музикалното образование на децата са в центъра 
на системите за музикално възпитание на Сяо Юмей и Золтан Кодай. 
Акцентите и положителните моменти имат приносно значение както 
за музикалното образование на Китай и Унгария, така и в целия свят.

Ключови думи: музикалното образование, музикално развитие, методи.

IDEAS FOR THE DEVELOPMENT OF MUSIC EDUCATION 

FOR CHILDREN OF XIAO YUMEI AND ZOLTAN KODAI

Tong Guiying 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: Ideas for children‘s music education are at the heart of Xiao Yumei‘s 
and Zoltan Kodai‘s music education systems. The highlights and positive aspects 
are important for the music education of China and Hungary, as well as all over 
the world.

Key words: music education, music development, methods.

Акцентиране и развитие на музикалното образование за деца
Музикалното образование за деца е основен елемент на система-

та, създадена от Золтан Кодай. Той дълбоко разбира, че само ако започ-
не през периода на детството, може да създаде основа, на която деца-
та да стъпят, за да заобичат музиката и най-накрая да бъде осъщест-
вено възраждането на фолклорната музикална култура. Въпреки че Сяо 
Юмей се занимава основно с висше образование, той също съставя спе-
циализирани учебни помагала по пеене за ученици в началното и средно-
то училище и набляга на важната роля, която музиката има и в основ-
ното образование. По тази причина е необходимо музикалното образо-
вание да се прилага на практика още от детството. Функцията и 
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пише, че вратата към знанието има три ключа – първият са числата, 
вторият – литературата, а третият – музиката.

Посредством музикалното образование за деца не само може да 
бъде стимулирано нравственото и интелектуалното им развитие и да 
бъде гарантирано тяхното здравословно и щастливо израстване, но и 
да бъдат повишени комплексните умения на децата, за да бъдат възпи-
тани като здрави личности. А ако се разгледа това от гледна точка на 
развитието на националната музикална култура, децата несъмнено са 
най-добрият наследник. „Процесът на личностно изграждане започва 
от детска възраст, като основополагащо е възпитанието в детската 
градина, където децата опознават света и човека. За тяхното социа-
лизиране, формиране на социални и граждански компетентности важна 
роля има музикалното възпитание“ [Коловска, 2019, с. 459]. Изучаването 
на фолклорна музика от детска възраст дава достъп на децата до цен-
ности и красота, които само тази култура има, и едновременно създа-
ва самоувереност в културата, на която е носител, като превръща 
наследяването и развитието ú във вид самосъзнание.

През октомври 2010 г. Министерството на образованието на 
Китай официално обнародва „Ръководство за обучението и развитието 
на деца между три- и шестгодишна възраст“, с което поставя ясни из-
исквания и за музикалното образование, включително това, че трябва 
да се обръща внимание на чувствата и преживяването на децата в дей-
ности, свързани с музиката, да бъде насърчавано и уважавано твор-
чеството, а учителите и родителите да оказват пълноценна подкрепа 
за това. С това Министерството зададе ясно посоката, в която да се 
развива детското музикално образование.

От гледна точка на сегашната ситуация, повечето детски гради-
ни могат да развиват дейност, свързана с музикалното образование, но 
съществуват аспекти с ясни проблеми. Що се касае до детските гра-
дини, инфраструктурата на много от тях не е достатъчна и това съз-
дава ограничения в провеждането на различни дейности. Музикалното 
образование се ограничава единствено в рамките на изучаваната дис-
циплина и музикални дейности, а не се включва в ежедневното препода-
ване и дейности. От друга страна, много от по-възрастните учители 
не са получавали систематизирано и правилно музикално образование, 
имат спешна нужда от усъвършенстване и повишаване на 
квалификацията.
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Що се касае до учебните материали, в тях липсва елемент, в който 
местните културни специфики да бъдат ясно показани, ситуацията, 
при която различните местни култури са поставени в едно цяло, също 
не е рядка. По отношение на външността на детските градини, помо-
щта и подкрепата на държавата и правителството за музикалното 
образование там е ограничена. Родителите също не успяват да си съ-
трудничат достатъчно добре с тях. От гледна точка на гореизложени-
те проблеми, в бъдеще трябва да се търси подобрение от следните 
няколко гледни точки.

На първо място трябва да се увеличи степента на вниманието, 
което детските градини отделят на музикалното образование. Не 
само напълно да бъде подобрено изграждането на пространства и обо-
рудване за музикални дейности, но и да прокарат музикалното образо-
вание в множество аспекти, за да може децата да усетят, че музиката 
е навсякъде и е в неразривна връзка с техния живот и израстване.

Освен това качествата и способностите на учителите по отно-
шение на музиката трябва да бъдат повишени [Babakova, Kolovska, 
Konstantinidu, 2021, p. 25]. Преподавателят е водач във всеки вид учебна 
дейност и по тази причина неговите качества и способности имат ре-
шаващо влияние върху резултата на музикалното образование. Трябва 
да бъде създадена система за повишаване на квалификацията, която да 
се провежда регулярно, да се предоставят възможности за обучение и 
подобряване на качествата на детските учители и те да бъдат насър-
чавани да провеждат самообучение.

Систематичното обучение трябва да бъде съсредоточено най-ве-
че върху местната музикална култура, за да бъдат водени децата в 
това да бъде призната тя и след това да бъде идентифицирана нацио-
налната музикална култура. На последно място, правителството и об-
щините все така трябва да увеличат подкрепата си към музикалното 
образование за деца. Същевременно да се изисква от родителите да се 
запознаят с ценностите и значението му, за да може да сътрудничат 
на детските градини. Не само да се насърчават малките деца да изуча-
ват музика, но и да се създадат добри условия и да се предостави по-
мощ за тях.

Да се развиват дейности, свързани с пеенето
В системите за музикално образование на Сяю Юмей и Золтан 

Кодай един от основните акценти е хоровото пеене. Кодай изключи-
телно много цени преподаването на хорово пеене и го превръща в ос-
новна форма в своята учебна методика. Той написва голям брой песни за 
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цялата страна. От своя страна Сяо Юмей също пише голям брой песни 
за хорово изпълнение и подчертава, че хорът може да изиграе специфич-
на роля в особени периоди. Това идва от реалните нужди и ситуацията 
през дадената епоха. От една страна, това е така поради функциите и 
ролите, които хоровото пеене има. Като форма на музикална дейност, 
в която всеки може лесно да участва, хорът може да повлияе на учени-
ците дълбоко и във всички отношения. Това се проявява в следните ня-
колко аспекта.

На първо място, хоровото изпълнение може да развие естетиката 
и да укрепи характера на учениците. Чувствата и мислите, които се 
съдържат в хоровото пеене, отразяват облика на обществото през 
различните исторически периоди. То помага на хората да опознаят 
себе си, да повишат самоувереността си, стимулира търсенето на ис-
тината и създава въодушевление по отношение на собствения живот. 
Освен това то може да развие колективното чувство и отборния дух у 
учениците. Хоровото пеене винаги е представлявало обучение и прак-
тика в радостта, единството и спокойствието на колектива.

Изграждането на естествен интерес на учениците към музиката 
и за формирането на колективно чувство и отборен дух е изключител-
но полезно за бъдещото им развитие. Освен това, хорът може да създа-
де у тях новаторски дух и способности. В същото време, комплексните 
изисквания, които то поставя за музикалните и другите културни зна-
ния, създават пространство за творчество и е упражнение за концен-
трацията и за новаторските способности. На последно място, хорово-
то пеене им дава възможност да се докоснат до разнообразието на 
музиката и да се превърнат в носители на превъзходна култура. То не 
само създава знания и любов към дългата музикална култура на страна-
та, но и развива любов към традиционната култура на родината.

От друга страна, изучаването на чуждестранни произведения може 
да разшири естетическия кръгозор на учениците, които да се запозна-
ят с богатството и разнообразието на музикалните култури на раз-
лични народи, с което да се увеличи познанието, уважението и любовта 
им към тях.

В днешно време, за да се съчетаят изискванията на Сяо Юмей и 
Золтан Кодай относно развиването на хорови дейности в училищата, е 
нужно да се засилят и подобрят следните няколко аспекта.

На първо място, това са ясните принципи за прилагането им на 
практика. Преди развитието на дейността, трябва ясно да бъде отго-
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ворено на въпросите защо да се провеждат дейности, свързани с хоро-
вото пеене, до каква степен трябва да се развие дейността, каква цел 
ще бъде постигната и др. На тази основа дейността може да се разви-
ва постепенно и последователно.

На второ място са иновациите в методите на преподаване. 
Целесъобразните методи на преподаване определят резултатите от 
обучението и имат пряко влияние върху изграждането на интереса у 
учениците.

На последно място е важността на повишаването на качествата 
и способностите на хоровите диригенти. Един добър диригент трябва 
да владее специализирани знания и умения по отношение на теорията 
на музиката, творческата дейност и изпълнението, но и да има висока 
култура, да е умел в това да разглежда и изпълнява произведения за хор 
от гледна точка, различна от музикалната, и да може да реагира на 
всяка непредвидена ситуация, с което да гарантира гладкото провеж-
дане на хоровото изпълнение.

Да се подобри усвояването на ресурсите в музикалното 
образование

В музикалното си творчество и педагогическата си кариера Золтан 
Кодай подчертава важността на националната музикална култура и 
дългосрочно полага усилия за това да събира и редактира унгарско фол-
клорно творчество и насърчава учителите непрестанно да подобряват 
културата си в това отношение. Сяо Юмей ясно издига концепцията за 
заимстване на знания от Запада и се бори с доста трудности, за да 
покани мнозина известни музиканти и студенти, които се обучават в 
чужбина, да дойдат в Китай. Усилията, които те двамата полагат, 
всъщност представляват разработване на един ресурс в музикалното 
образование.

Ресурсите в музикалното образование са всички хора и предмети, 
които са от помощ за него. Те играят основна и решаваща роля в проце-
са на обучение. Ако няма учител, учебни пособия и ученици, не би могло 
да се говори за образование.

На първо място, ще се разгледа развитието на учителския ресурс. 
Учителят е водач на цялостния образователен процес. „Много важна в 
училищното музикално образование е ролята на учителя по музика, кой-
то да вдъхновява учащите, да създава желание за занимание с музикал-
ни дейности, да провокира мисленето им, да накара децата да усетят, 
че урокът по музика в училище може да бъде източник на знания и удо-
волствие“ [Коловска, 2020,  1495 – 1496].
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ясни стандарти към учителите, това не означава, че те могат твърдо 
да се придържат към тях. Напротив, преподавателят трябва да се пре-
върне в субект на усвояването на ресурсите в музикалното образова-
ние. Това особено важи за Китай, където територията е изключително 
голяма и населението е многобройно. Ситуацията във всеки район е 
различна. Поставените от държавата стандарти и съдържание не са 
универсални. По тази причина е нужно учителите да умеят да реагират 
на реалните условия и да могат да използват всички ресурси, които са 
налични, според местните особености, за да може те да бъдат приема-
ни от учениците, но в същото време и да бъдат спазвани единните 
стандарти на държавата.

Един ключов аспект на това е учителят да познава добре и да под-
хожда критично към учебните пособия. Учебниците, които са изготве-
ни от специалистите от Министерството на образованието на Китай, 
несъмнено са ядро на музикалното образование. Същевременно обаче 
те не са единственият носител, в който това се въплъщава. Техният 
по-важен смисъл се състои в това, че те имат насочваща роля. След 
изследване на учебните пособия може да бъде установено кои други ре-
сурси биха могли да бъдат въведени в преподаването и по този те да 
бъдат обогатени.

На следващо място е развитието на ученическия ресурс. Въпреки 
че учениците са субект на ученето, те също могат да бъдат разглеж-
дани като важен ресурс в музикалното образование. Въпреки това тях-
ната роля дълго време е пренебрегвана. Следващата важна стъпка е 
учителите да ценят и уважават учениците и да обръщат повече вни-
мание на техните чувства, отношение, интереси и да им дават въз-
можност да изразяват преживяванията и желанията си и по възмож-
ност да предоставят учебно съдържание, което им е познато и е при-
емано от тях.

Същевременно за тях трябва да бъде създадена и добра учебна сре-
да, която също се определя от особеностите на музикалното изкуство. 
Особеностите на музиката не са семантични и конкретизирани и по 
тази причина обучението трябва да се провежда в една свободна, спо-
койна и щастлива среда. Учителят вече не стои над учениците, а е те-
хен помощник и партньор в ученето, ръководи ги в това да участват 
пълноценно в процесите.

Не на последно място стоят учебните пособия. Усвояването на 
този вид ресурс се състои най-вече в това, че учениците трябва да 



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

128

бъдат направлявани в досега си с учебниците, за да може работата с 
тях да им се харесва. В най-новите стандарти за музикалните дисци-
плини ясно е поставена идеята, че ученикът е основната фигура в учеб-
ния процес. Той има право да избира учебното съдържание. Това изисква 
учителят да може да реагира индивидуално и според конкретните усло-
вия, за да може да се съобрази с нуждите на всеки ученик. Например, да 
може да намали трудността в съответствие с това, когато вижда, че 
основата на ученика не е достатъчно добре изградена.

Такъв подход не представлява отстъпване и отклонение от пробле-
ма, а е добър начин за напредък посредством забавяне на темпото. На 
тази основа преподавателят трябва да въведе в преподаването и го-
лям брой практически дейности, които да представляват важно допъл-
нение към учебните ресурси в класната стая. Такива например са кръ-
жоците по интерес. Учениците, които имат красив глас и обичат да 
пеят, могат да сформират кръжок по пеене, тези, които умеят да сви-
рят на инструменти, също могат да създадат кръжок заедно и регуляр-
но да се организират изпълнения, с което на учениците да се предоста-
ви широко пространство за изразяване и търсене.

Друго решение в същата посока е организирането на музикални 
празници. Тъй като те представляват сравнително голям проект, при 
тяхното провеждане практическите умения на учениците могат да бъ-
дат обогатени и развити, а най-вече – тяхното колективно съзнание и 
способностите им за сътрудничество, които да бъдат затвърдени и 
подобрени в процеса.

Друг пример са музикалните състезания. Тяхна особеност не е само 
развиването на знания и това, че са начин на забавление, те развиват 
конкурентоспособността на учениците и стимулират израстването 
им в ситуациите, когато не се справят достатъчно успешно. За да 
участват в състезание, учениците трябва трупат знания активно, да 
полагат усилия в упражненията и непрестанно да подобряват необходи-
мите им умения. Освен че ученикът се развива във всички тези направ-
ления, това изгражда неговите интереси и повишава мотивацията му.

Заключение 
Създадени преди повече от 100 години, идеите за музикално образо-

вание на децата на Сяо Юмей и Золтан Кодай са актуални и днес. 
Практиката доказва тяхната значимост за детското развитие и въз-
можностите за обогатяване на системите, което е в основата на 
тяхната приложимост.



SPRING SCIENTIFIC READINGS

129

20
22ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Коловска, Цветанка. Образователен и тематичен преглед на 
фолклора в обучението по музика в детската градина. Knowledge Without 
Borders: XX Международна научна конференция, 29 – 31.03.2019 г., 
Врънячка Баня, Сърбия. // KNOWLEDGE International Journal, Scientific 
Papers Vol. 30.2.2019,  p. 459 – 464. ISSN 2545 – 4439.

2. Коловска, Цветанка. Българският танцов фолклор в педагогиче-
ската практика на студентите по музика. Knowledge Without Borders: 
XXIIII Международна конференция, 27-29.03.2020 г., Врънячка Баня, 
Сърбия. // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 38.6, 2020, p. 1493 – 1499. 
ISSN 2545-4439.

3. Babakova Liliya, Tsvetanka Kolovska, Konstantinidu Konstantina. 
Influence of Distance Learning on the Academic Motivation of Students From 
Specialties in the Field of Arts. // Proceedings of CBU in Social Sciences, Vol. 
1, 05.2021. International Conference on Innovations in Science and Education 
(Section Name) March 17, 2021, Prague, Czech Republic, р.  22 – 26. E-ISBN 
978-80-908061-3-9.

4.	冯长春.萧友梅音乐思想管窥[J].南京艺术学院学报Фън, Чанчун. 
Поглед върху мисълта на Сяо Юмей за музикалното образование. // 
Вестник на Нанкинската художествена академия, 2007.

5. 赵茜茹.柯达伊音乐教学的启示[J].教育研究	 Джао, Сижу. 
Откровения от музикалното образование на Кодай. Педагогически из-
следвания, 2015.

 



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

130

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИДЕИТЕ ЗА МУЗИКАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ НА СЯО ЮМЕЙ И ЗОЛТАН КОДАЙ

Тонг Гуийнг 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

Абстракт: В развитието на новата история на Унгария и Китай 
Золтан Кодай и Сяо Юмей са двама музиканти – наследници на богати 
национални култури, открили нови пътища за развитие. Посредством 
сравнително изследване на идеите за музикално образование на двама-
та в настоящия доклад се открояват сходства и различия. Приликите 
се изразяват в идеите за възприемане на музикалното образование 
като основа за развитие на националната музикална култура на наро-
да, като акцентът е върху значимостта на вокалната музика. 
Различията са в това, че Сяо Юмей прокарва идеите си, базирайки се на 
опита в чуждестранните системи, докато Кодай приема като база за 
развитие народната музика.

Ключови думи: музикалното образование, вокална музика, народна музика.

COMPARATIVE STUDY OF THE IDEAS FOR MUSIC EDUCATION OF 

XIAO YUMEI AND ZOLTAN KODAI

Tong Guiying 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: In the development of modern music in China and Hungary, Xiao 
Youmei and Kodaly are undoubtedly two important musicians who have inherited 
the past and ushered in the future. Xiao Youmei advocates learning from the 
West in an all-round way. Through the construction of the Western music 
education system, Chinese music education can be put on the right track in a 
short period of time. Kodaly put forward the concept of music education based 
on national folk music, and put forward practical suggestions in many aspects 
such as textbook compilation, curriculum setting, and teacher construction. 
Through the comparison of the music education thoughts of the two, it can be 
found that the two have both similarities and differences.

Key words: Mozart , Violin concertos, Rondo, Contrast middle sections, 
Operatic genesis
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221. Сходства в идеите за музикално образование на Сяо Юмей и 

Золтан Кодай
1.1. Прилики в предпоставките за развитие на идеите за музикал-

но образование на Сяо Юмей и Золтан Кодай
Епохата изиграва решаващо влияние във формирането на мисълта 

на човек. Това ясно е въплътено в развитието на творческите лично-
сти на Сяо Юмей и Золтан Кодай. Формирането на техните идеи за 
музикалното образование не би било възможно извън средата на тога-
вашната епоха.

Характеристиката на средата, в която живее и твори Сяо Юмей, 
се определя от облика на 60-те години на XIX век в Китай, когато започ-
ва Движението за озападняване. Въпреки че то не е напълно успешно, 
все пак довежда до развитие в множество сфери като икономика, наука 
и технологии, образование, култура и др. Сяо Юмей е съвременник на 
тази епоха, което поражда у него желанието да участва в постигане на 
независимостта на Китай и усилването на нацията посредством музи-
кално образование.

Золтан Кодай живее и твори през XIX век, когато икономиката, по-
литиката и културата на Унгария се намират в състояние на разруха, а 
националната култура е пренебрегвана и отхвърлена. Кодай израства в 
среда, която провокира неговите дълбоки преживявания и желанието му 
за приемственост в националната музика.

От гореизложеното може да се забележат сходства в средата, в 
която се формират идеите за музикално образование на Сяо Юмей и 
Золтан Кодай, което се явява както предпоставка, така и причина за 
зараждането на техните идеи за музикално образование.

1.2. Превръщане на националната култура в основа за музикално-
то образование

В идеите за музикалното образование на Сяо Юмей и Золтан Кодай 
се набляга върху важната роля на националната музикална култура, раз-
глеждана като основа. За да бъде постигната тази цел, важна предпос-
тавка е провеждането на систематично изследване върху музикална 
култура на двете страни.

Докторската дисертация на Сяо Юмей е на тема „Историческо из-
следване на китайския оркестър преди 17-и век“. В нея той на първо 
място прави подредба на развитието на древната китайска музика, но 
най-вече се съсредоточава върху детайлното описание на формиране-
то на китайските оркестри. Сяо Юмей заявява, че китайската музика 
има собствени особености и собствена стойност, различни от тези 
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на западната. Тя може да се слее със нея, но това сливане трябва да е 
естествено, не може да е рязко. Докато се изучава западната музикал-
на култура, не бива да има просто подражание или директно да се въ-
веждат модернистки школи от чуждестранната музика, а е необходимо 
да се извърви практически път на синтез, сливане на Китай и Запада, 
който да е базиран на националното.

Сяо Юмей високо одобрява труда на Лиу Тиенхуа, който по това вре-
ме заимства от опита на западната теория на музиката и подобрява 
начините за нотиране за арху и пипа31. Едновременно с това, той под-
държа контакти със студенти, които са получили образованието си в 
чужбина, и ги кани да се посветят на делото на музикалното образова-
ние в Китай.

Сходна е ситуацията и при Золтан Кодай. Той смята, че на първо 
място трябва да се цени и обича музикалната култура на своята дър-
жава и народ. Заедно с Бела Барток провеждат изследване върху унгар-
ската национална музика. В статията „Пентатоничният звукоред в 
унгарската фолклорна музика“ са изведени изводите, че пентатоника-
та винаги е съществувала в унгарската народна музика. Тази идея се 
превръща в ядро на националната музика и се прокарва във всички аспе-
кти на преподаваното съдържание – пеене, композиция, анализ на струк-
турата на народната музика и др.

В книгата „Унгарската народна музика“ Кодай прави енциклопедично 
представяне. Трудът и уважението на Кодай и Барток към народната 
музика оказват положителна роля, служейки като пример и двигател за 
развитие и помагат за оценяване на стойността и значението на на-
ционалната музика. На тази основа е създаден 100-годишен план за му-
зикалното образование в Унгария, в който ясно се посочва, че то тряб-
ва да започне от детска възраст и да достигне до целия народ. Тази 
концепция и днес все още има ръководещо значение и практическа 
стойност в науката.

1.3. Акцент върху създаването на висококачествени учебни 
пособия

Учебните пособия заемат централно място в целия процес на обу-
чение и имат пряка връзка с въпросите „Какво се преподава?“ и „Какво 
се учи?“. Золтан Кодай и Сяо Юмей обръщат изключително голямо вни-
мание на това.

Сяо Юмей обръща внимание на три основни проблема: първият е, че 
цялостният брой на пособията не е достатъчен; вторият е, че повече-
31  Традиционни китайски инструменти
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22то от тях са западни; третият – че няма учебници за обучение на деца. 

В рамките на 16 години от 1922 г. до 1938 г. той последователно съста-
вя над десет учебни пособия, например „Първи сборник със съвременна 
музика“ (1922), „Първи сборник с нови песни“ (1923), „Учебник по вокално 
пеене според новите науки“ (1924), „Учебник по теория на музиката 
според новите науки“ (1924), „Учебник по пиано според новите науки“ 
(1927), „Съвременна история на западната музика“ (1928) и др. „Учебник 
по вокално пеене според новите науки“, написан през 1924 г., следва об-
народването на „План на уроците по музика в началното училище“ и 
„План на уроците по музика в прогимназията“.

През 1923 г. музиката вече се превръща в официален предмет в ки-
тайските училища – начални и средни. Освен това, ясно е поставено 
изискването за изпълняване на китайски песни. Сяо Юмей и И Уейджай 
– поет, стават автори на сборник с популярни песни, в който са вклю-
чени редица патриотични песни с идея да окажат положително въз-
действие върху цялостното развитие на учениците.

По отношение на композицията Сяо Юмей се стреми произведенията 
да въплъщават отчетлив национален стил, като използва музикална тер-
минология за изразяване и мажорен лад, за да постигне целта си песните 
да бъдат заразяващи. Тази целенасочена подготовка напълно показва го-
лямото внимание, което Сяо Юмей обръща на учебните материали.

По сходен начин и Золтан Кодай подчертава, че за да се развие на-
ционалната музикална култура, трябва да се започне от музикалното 
образование, а учебните пособия са неговата основа. Това важи особе-
но много за учебниците по това време, които са сложни и несистема-
тизирани. От 1937 до 1946 г. Кодай последователно съставя над десет 
пособия – четири тома на „Унгарски песни за два гласа“ (1937 – 1942), 
„Да пеем правилно“ (1941), „Упражнения за пеене на два гласа“ (1941 – 
1965), „Триста тридесет и три упражнения за четене на музика“ (1943) 
и др. Всички те имат за своя основа унгарската народна музика.

Основа на учебните пособия на Кодай е краткият пентатоничен 
звукоред, а по отношение на ритъма песните са изключително прости, 
с което вниманието на учениците би могло да се съсредоточи върху 
правилното изпълнение на височината на тона и мелодията.

1.4. Акцент върху изграждането на група от квалифицирани 
педагози

Учителите са водачите на просветителската дейност. Техните 
качества и способности имат решаващо значение за качеството на 
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образованието. По тази причина Сяо Юмей и Золтан Кодай обръщат голя-
мо внимание върху създаването на екип от преподаватели.

В идеите на Сяо Юмей фигурата на учителя заема важно място. Още при 
създаване на Държавното музикално училище в Пекин той предлага план за 
формиране на екип от учители. За пръв път чрез целева подготовка се разре-
шава проблема с липсата на преподаватели на отдалечени места в Китай. 
След това в „Правила за държавното музикално училище“ той прави детайлно 
изложение относно това как се възпитават педагогически кадри.

Също така Сяо Юмей предлага на тогавашното Министерство на об-
разованието всяка година да бъдат приемани по двама ученици, които да 
се обучават в националното музикално училище безплатно. Целта е да 
бъде стимулиран напредъкът в обучението на повече ученици и след за-
вършването си те да се превърнат в основна сила на музикалното образо-
вание. Едновременно с култивирането на кадри в консерваторията в 
Китай, Сяо Юмей отправя поглед и към студентите, които учат в чужбина, 
и към чуждестранните учители и отправя покана да поемат преподаване-
то в Китай.

Сяо Юмей придава важна роля на квалификацията на преподавателите, 
дава голямо пространство за тяхното развитие, насърчава ги да препода-
ват според индивидуалността си.

В дългогодишното си изследване на музикалното образование в Унгария 
Золтан Кодай осъзнава, че ако системата за музикално образование няма 
екип от учители, който да бъде опора, е невъзможно то да се развива реа-
листично за дълго време. Така той създава изисквания и план, насочени към 
преподавателите по музика. Изискванията към тях са да владеят основни 
теоретични знания в областта на теорията на музиката, акордите, ком-
позицията, оркестровката и др. В същото време те трябва да учат дисци-
лини като педагогика, психология и др.

Според него целта на преподаването на музика не е учениците да се на-
учат да пеят или свирят няколко песни, а е изграждането на интерес и отно-
шение на учениците към нея. Знанията и техниката могат да бъдат усвоени 
на всяко място и по всяко време, но познаването на музиката се изгражда от 
детството. „Ролята на педагога е от особена важност за придобиване на 
всички вокални навици, усъвършенстване на различните техники за изпълне-
ние и художествения изказ на песента“ [Коловска, 2021 а, с. 345].

Да се създадат условия учениците да заобичат музиката чрез учите-
ля. В конкретното преподаване Кодай поддържа възгледа, че преподавате-
лите трябва да имат близък контакт с учениците и да им дават възмож-
ност да изразят личните си интереси и желания, за да бъдат стимулирани 
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да заобичат музиката. Между учителите по музика също трябва да има 
комуникация и периодично да бъдат организирани открити уроци, да 
приемат оценки и предложения от други преподаватели, за да се по-
стигне целта за съвместно развитие и подобрение. „Модерното обра-
зование днес се свързва с компетентностната ориентация, която оп-
ределя като преимуществени задачи на образованието подготовката 
на знаещи, можещи и иновативни млади хора, с умения за градивно вза-
имодействие с другите“ [Коловска, 2021 б, с.259].

2. Разлики в мисълта за музикално образование на Сяо Юмей и 
Золтан Кодай

Въпреки че Сяо Юмей и Кодай живеят и творят в една и съща епоха 
и имат доста сходни точки в идеите си за музикалното образование, в 
крайна сметка Китай и Унгария са две държави в Изтока и Запада и 
имат различни история и култура, а още повече – имат различни необ-
ходимости по отношение реалната обстановка и развитието си. По 
тази причина разликите също са изключително ясни. Те основно се из-
разяват в следните няколко аспекта.

2.1. Идеята на Сяо Юмей за „директно заемане от чужбина“ и на-
ционалистичният възглед за образованието на Кодай

Движението за озападняване от 60-те до 90-те години на XIX век 
помага на китайските интелектуалци да разберат, че традиционният 
модел на образование във феодализма вече трудно може да създаде лич-
ности, които да отговарят на нуждите за развитие, а западният модел 
на образование е напредничав и научен. По тази причина китайската 
образователна система трябва да се обнови посредством имитация и 
заимстване на практики от Запада. Сяо Юмей учи в Япония и Германия 
двадесет години, в които напълно се запознава със западната система. 
Също така той специално написва „Кратък очерк на специализираните 
музикални учебни заведения в Европа и Америка“, в който подробно 
представя основаването на музикални специалности и създаването на 
дисциплини и др. По тази причина след като основава специализирано 
музикално учебно заведение, Сяо Юмей създава приемственост и започ-
ва да я популяризира бързо в много училища.

В съвременните изследвания върху Сяо Юмей този негов подход на 
„преписване и пренасяне“ се нарича „идея за заимстването“ (на англ.: 
borrowism), като в някои изследвания на тези негови действия се дава 
негативна оценка. В действителност в онази ситуация на вътрешен 
смут и външна агресия, в която китайското музикално образование 
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вече е напълно изостанало спрямо западното, заимстването и пренася-
нето от западната система са най-прекият и ефективен начин. Освен 
това, самият той ясно казва, че имитацията и заимстването от чуж-
дестранното е само временна нужда и че развитието на музикалното 
образование в Китай трябва да има за основа националната музикална 
култура. Съвременната оценка към него трябва да бъде направена от 
гледна точка на тогавашната ситуация. Само така бихме могли да 
разберем ясно неговото усърдие.

За разлика от Сяо Юмей музикалното образование на Кодай повече 
набляга на изграждането на специфична музикална образователна сис-
тема на базата на традиционната музика. Той смята, че в бавния ход 
на историческото си развитие всяка държава и етнос са оформили своя 
култура, която е уникална. В своите специални изследвания Кодай по-
сочва, че „ако не искаме да възпитаме децата си като чужденци, тряб-
ва да възпитаваме техните музикални умения посредством ладовете 
на нашия народ“.

Едновременно с това обектът на преподаването на Кодай и Сяо 
Юмей е различен. Сяо Юмей основно се занимава с висше образование, а 
Кодай набляга на музикалното образование на деца.

Изводът е, че във възгледите на Сяо Юмей и Кодай има разлики, про-
диктувани от реалната ситуация в двете страни по това време. Те не 
само задоволяват нуждата от образование, но и имат огромно влияние 
и върху днешното развитие.

Заключение
Посредством сравнително изследване може да се открият прилики 

и различия на идеите за музикално образование на Сяо Юмей и Золтан 
Кодай. Приликите се изразяват в разбирането за основополагащото 
значение на музикалното образование за развитие на националната му-
зикална култура, като акцентът се поставя върху значимостта на во-
калната дейност. Различията са в това, че Сяо Юмей прокарва идеите 
си, базирайки се на опита в чуждестранните системи, докато Кодай 
приема като база за развитие народната музика. Различията са обусло-
вени както от историческите особености, така и от реалните усло-
вия в двете държави. Обективно погледнато, тази разлика не може да 
бъде оценена и да се определи кой подход е правилен и кой – погрешен, 
тъй като и двата имат дълбоко влияние и важни резултати в днешно 
време.
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ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В КИТАЙ 

НА ТРИ ОСНОВНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА МУЗИКА

Дай Липинг 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: От 80-те години на XX в. три основни системи за преподаване 
на музика – на Карл Орф, на Золтан Кодай и на Емил Жак-Далкроз – по-
следователно навлизат в Китай. След близо четиридесет години на 
изучаване, изследване, прилагане на практика и разпространяване тези 
образователни концепции биват успешно интегрирани в системата на 
китайското музикално обучение. Това дава сериозен стимул и в значи-
телна степен благоприятства развитието на основното музикално 
образование от детските градини през началните училища до 
гимназиите.

Ключови думи: обучение по музика, методи, музикално образование.

ON THE APPLICATION AND DISTRIBUTION IN CHINA OF THREE 

BASIC SYSTEMS FOR TEACHING MUSIC

Dai Liping 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: Since the 1980s, the three main methods of teaching music – by Carl 
Orff, Zoltan Kodai and Emile Jacques-Dalcroze – have been successively 
entering China. After nearly forty years of study, research, practice and 
dissemination, these educational concepts have been successfully integrated 
into the Chinese music education system. This gives a serious stimulus and 
greatly favors the development of basic music education from kindergartens 
through primary schools to high schools.

Keywords: training in music, methods, music education.

С началото на реформаторската политика в Китай през 80-те годи-
ни на XX в. започват да се въвеждат и най-добрите западни преподава-
телски практики. Трите основни системи за музикално преподаване – на 
Орф-Шулверк, Золтан Кодай и Емил Жак-Далкроз – постепенно добиват 
по-масово разпространение и се радват на изключителна популярност 
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процеса на дългогодишно прилагане трите музикални системи подлежат 
на адаптиране спрямо спецификата на китайския образователен процес, 
благодарение на което все повече училища и родители започват да въз-
приемат музиката по различен начин. Всичко това води до значително 
подобряване на качеството на музикално образование в Китай.

I. Разпространение на трите системи за преподаване на музика в 
Китай

1. Системата за музикално възпитание на Карл Орф, известна и като 
Орф-Шулверк

В края на 70-те години на XX век професор Ляо Найсиун, директор на 
Изследователския институт към Шанхайската консерватория, се сре-
ща с Карл Орф по време на опознавателна обиколка в Германия. В начало-
то на 80-те на XX в. той превежда на китайски език ценни материали по 
музикална педагогика и започва да ги разпространява. Впоследствие 
екип немски специалисти по метода Орф-Шулверк изнасят в Китай поре-
дица лекции. Професор Ляо Найсиун и неговият екип подготвят специал-
но разработени за целите на метода висококачествени музикални ин-
струменти и ги предоставят на детски градини и училища.

На 2 юни 1989 г. е създадена „Китайска асоциация Орф-Шулверк“, коя-
то провежда годишни симпозиуми и квалификационни курсове. От начало-
то на XXI в. чуждестранни специалисти по Орф-Шулверк все по-често 
посещават Китай за изнасяне на лекции и семинари и все повече китайци 
усвояват принципите на този метод. Досега китайската Специализирана 
комисия по Орф-Шулверк е организирала семинари, посетени от хиляди 
преподаватели. За последните 40 години този иновативен метод на обу-
чение не само получи разпространение в китайските градове, но и в ре-
дица селски райони.

2. Музикалната концепция на Золтан Кодай
Системата за музикално образование на Золтан Кодай е добре из-

вестна в образователните среди като оригинална педагогическа кон-
цепция с научно обосновани и добре взаимодействащи принципи. Навлязла 
в Китай през 80-те години на XX в., системата на Кодай бързо намира 
приложение в музикалното образование. През 1991 г. е учредено „Китайско 
научно общество на Кодай“, а през 1999 г., скоро след основаването на 
Факултета за музикална педагогика в Централната музикална консерва-
тория, педагогическите системи на Орф-Шулверк и Кодай са включени в 
преподавания материал.
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През януари 2011 г. педагогическите факултети на няколко универси-
тета учредяват „Пекинско научно общество на Кодай“, което привлича 
за членове близо хиляда преподаватели по музика във висшето и основно-
то образование, както и в други образователни сфери. „Пекинското науч-
но общество“ определя за свои основни задачи изграждането на база и 
обучаването на квалифицирани преподаватели и в кратки срокове раз-
гръща активна дейност. Същевременно редовно провежда открити уро-
ци, организира преподаване в класните стаи, научни конкурси и други дей-
ности с цел популяризиране на метода на Кодай. През 2013 г., след продъл-
жителен процес на проучване, анализиране и усъвършенстване, 
Издателство за образование и наука публикува преработено издание на 
учебника „Изкуство“, използван в задължителното образование. 
Благодарение на това учебно пособие интегрирането на системата на 
Кодай в системата за музикално обучение и помагалата по музика за на-
чалните училища и гимназиите става все по-пълноценно.

3. Метод на Жак-Далкроз
През 1982 г. професор Вирджиния Мийд от Държавния университет 

на Охайо е поканена в Шанхайската консерватория на Музикалния уни-
верситет, както и прилежащите му гимназия и начално училище, за да 
направи двуседмична преподавателска демонстрация. Китайските пре-
подаватели, студенти и ученици имат досег с този нов за Китай метод 
на преподаване. През декември 1990 г. специализиралата в Япония г-жа 
Мяо Ли провежда едноседмичен семинар в Столичния педагогически уни-
верситет и прави систематично представяне на метода на Жак-Далкроз  
в два основни негови аспекта: теоретични принципи и практическо обу-
чение. В семинара се включват около 200 университетски преподавате-
ли по музикална педагогика и учители в начални и средни училища.

В сравнение с другите две системи чуждестранни специалисти по 
метода на Жак-Далкроз по-рядко посещават Китай, но за сметка на това 
в последно време китайските университети и училища го популяризират 
все по-активно. През 1997 г. в Шанхайската консерватория е основан 
Факултет по музикална педагогика, където постоянно се изследват 
съвременните водещи чуждестранни методи за преподаване на музика, 
сред които специално внимание се обръща на метода на Жак-Далкроз. 
През 2006 г. Централната консерватория въвежда част от този метод 
в съдържанието на своята преподавателска система и същевременно 
установява дългосрочни партньорски отношения с Музикалната асоциа-
ция на Жак-Далкроз в Швейцария.
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ние“, която стъпва върху основите на китайската култура и същевре-
менно интегрира системите за музикално възпитание на Карл Орф, на 
Золтан Кодай и на Емил Жак-Далкроз. През 2011 г. официално стартира 
пилотен проект за реформи в националната образователна система на 
Китай, в рамките на който поетапно се провеждат курсове по актуални 
политики в музикална педагогика за преподавателите в начални училища 
и гимназии.

II. Влиянието на основните идеи в трите системи върху китайското 
съвременно музикално образование

Основни акценти и в трите системи за музикално обучение са дет-
ската индивидуалност, комплексността и креативността.

1. Музикалното обучение според метода Орф-Шулверк
В този метод „спонтанната музика“ се приема за основополагащо 

понятие за музикалното образование. Според неговите основатели и 
поддръжници най-ефективно преподаване на музика се получава посред-
ством три принципа: на комплексността, на импровизационните елемен-
ти и на активното участие на детето. Kонцепцията за „спонтанна му-
зика“ изразява разбирането на Орф за същността на музикалното обра-
зование. В този метод често се включва народна музика, различни музи-
кални инструменти, като на човешкото тяло се гледа като на основен 
музикален инструмент. Освен това се използват разнообразни ролеви 
игри като средство за стимулиране на детското себеизразяване.

Трябва да се подчертае, че за привържениците на този метод музи-
ката не се изучава сама за себе си, а в тясно взаимодействие с движени-
ята на тялото, танца и сценичното изпълнение.

2. Музикалното обучение според системата на Золтан Кодай
Музикалната система на Кодай се характеризира със силен акцент 

върху националните особености в музиката. Кодай вярва, че същинската 
национална музикална традиция се съхранява главно в народната музика. 
Методът на Кодай е изграден върху важни педагогически принципи като 
съобразяване с възрастовите особености във физическо и умствено 
развитие на детето, с когнитивните му способности, планомерно пре-
подаване на музикални знания стъпка по стъпка.

3. Музикалното обучение според метода на  Жак-Далкроз
Швейцарският композитор Емил Жак-Далкроз вярва, че „сред трите 

основни елемента на музиката – ритъм, мелодия и хармония, най-често 
се пренебрегва ритъмът, който обаче изразява пулсациите на всичко съ-
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ществуващо“. За Жак-Далкроз именно ритъмът е отправна точка за из-
следването на музиката. Целта на неговата музикална педагогика е да 
въведе учениците в света на музиката, така че те да я почувстват, да 
ú се наслаждават, да я създават и цял живот да се вълнуват от музикал-
ното изкуство. За Жак-Далкроз най-правилната педагогическа страте-
гия е интензивното общуване с учениците и най-вече стимулирането им 
да използват езика на тялото, за да изразят как усещат музиката. 
Швейцарският композитор разработва специална методика на „слуша-
не“, според която телата на учениците съответстват на различни му-
зикални инструменти и под формата на игра те изразяват чувствата и 
емоциите си.

III. Влияние на концепциите за музикално възпитание на Орф, Кодай и 
Жак-Далкроз върху съвременното китайско музикално образование

1. Ученикът като субект в процеса на музикално обучение
Най-важната обща идея в трите системи е, че цялата педагогиче-

ска дейност е насочена към ученика, като се отчита неговата самостоя-
телност, креативност и инициативност. 

Проблемът е, че китайското музикално образование като цяло е из-
паднало в заблудата на криворазбраната „техника“ на музикалното обуче-
ние. То отделя твърде много внимание на теоретичните музикални зна-
ния и техническите умения на учениците, но пренебрегва изграждането 
на способността да се открива и оценява красотата на музиката.

В повечето от часовете по музика съдържанието обхваща информа-
ция за създаването, развитието и изпълнението на музикални творби, но 
естетическото въздействие на музиката остава в сянка и липсва идеята, 
че един добър певец или изпълнител трябва да пренася слушателя в 
царството на красотата. Истинската цел на музикалното възпитание е 
като отчита особеностите на детската психика и да помага децата да 
се наслаждават на музиката, да култивират усета си за нея, да се научат 
да я ценят, да развиват нравствени качества благодарение на музиката.

2. Музикалното образование интегрира различни форми и съдържа-
ние, за да стимулира креативността на учениците

В днешно време да се преподава музика на децата не означава само 
изучаване на музикалното изкуство. То включва и други дисциплини, инте-
грира и други области. Музиката може да бъде преподавана съвместно с 
танца, изобразителното изкуство, театъра и т.н. Музиката може да 
бъде изразяване посредством детския език на тялото, различни игри и пр.

Трите системи, предмет на настоящия текст, всъщност изцяло съ-
ответстват на целите на съвременната образователна реформа в 
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ство, така и с други изкуства и изграждат у учениците разнообразни 
умения, което способства да бъдат широко приети и използвани в Китай.

3. Засилен акцент върху националната фолклорна музика
Китайският фолклор дълги години е бил слабо застъпен в обучението 

по музика, в резултат на което учениците често не оценяват и не харес-
ват собствената си народна музика. И при трите системи – на Орф, 
Кодай и Жак-Далкроз – националните музикални традиции стоят в сърце-
вината на обучението по музика. Чрез познаване с фолклорното наслед-
ство у подрастващите се изгражда силна привързаност към родната му-
зика, чувство за идентичност и принадлежност към националната култу-
ра, както и обич към музикалните постижения на цялото човечество.

IV. Адаптиране на трите системи към особеностите на китайската 
музикално-образователна система

Трите най-влиятелни системи за преподаване на музика се прилагат 
в развитите западни страни вече близо век. Мнозина преподаватели в 
Китай са на мнение, че в концептуално отношение трите системи са 
прогресивни и научно обосновани, но обществените, културните и есте-
тическите отлики между Китай и Запада затрудняват прилагането им в 
рутинната педагогическа практика. Налице е ситуация, в която същест-
вуват пречки теорията да се реализира на практика поради местните 
социално-културни особености. Възникват въпросите как трите систе-
ми да бъдат адаптирани спрямо условията в китайските детски гради-
ни, начални училища и гимназии и как да бъдат органично включени в 
учебните пособия и материали.

След упорити търсения китайските изследователи и специалисти 
достигат до обещаващи отговори, които поетапно да разрешават тези 
проблеми.

1. Определяне на нови учебни цели
1.1. За да има реформа в китайското музикално образование, трябва 

ясно да бъдат формулирани неговите цели, така че образователната 
концепция на музикалните педагози да бъде в процес на непрекъсната 
актуализация. Затова за крайна цел на учебния процес се приема култи-
вирането на музикалната грамотност и естетически усет, а не просто 
усвояването на музикални знания и умения.

1.2. С оглед на китайската ситуация, където традиционната музика 
има много силна местна специфика, значително да се увеличат практи-
ческите занимания с китайската музикална култура.
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1.3. В зависимост от възрастта си учениците имат различни особе-
ности по отношение на психология, физиология и способност за учене, 
които следва да бъдат отчетени в съответните етапи на музикалното 
обучение. Физическите и умствените изменения и нарастването на му-
зикалните знания във всяка следваща възрастова група водят до проме-
ни и в учебните цели, методите и съдържанието на учебните 
материали.

2. Включване на повече музикални инструменти в началните училища 
и обогатяване на учебното съдържание

В миналото музикално обучение в китайските начални училища се 
характеризира с непълноценност и липса на интерес от страна на уче-
ниците. След заимстване на идеи от трите системи се възприе нов ком-
плексен метод. В часовете по музика вече не само се пее. Обучението е 
съчетано с използване на различни музикални инструменти като свирки, 
наподобяващи жабешко квакане, кастанети, камбани и други малки ин-
струменти. Включването на допълнителни музикални инструменти не 
само обогатява съдържанието на часовете, но внася пъстрота в заня-
тията по музика и засилва желанието за пеене и ентусиазма на 
учениците.

3. Засилване интереса на учениците и стимулиране по разнообразни 
начини на тяхната креативност

В часовете по музика се включват танци и различни игри, които пра-
вят атмосферата много по-вълнуваща и оживена. Танците и игрите по-
магат на учениците да освободят реакциите на тялото си, да се включ-
ват по-непосредствено, да участват по-активно и да разсъждават 
по-свободно – всичко това в своята съвкупност повишава интереса им 
към музикалното изкуство и желанието им за учене. Раздвижеността и 
забавният елемент в танците и игрите са движеща сила, която мотиви-
ра учениците да участват активно в обучението по музика.

Заключение
Основната идея на познаването и приложението в Китай на трите 

световни системи за музикално възпитание – на Карл Орф, Золтан Кодай 
и Жак-Далкроз – е да се разнообрази преподавателският модел и да се 
подобри ефективността на музикалните знания и умения на учениците. 
Учебната платформа не е ограничена само до класната стая, а предлага 
поредица свързани практически социални дейности като участие на 
студенти в часове по етническа музика, кръжоци за етническа музика и 
танцови изпълнения и др. Изводът е, че и трите методики за музикално 
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щата за китайските музикални педагози цел: да се заимстват положи-
телните практики от чужбина и да се стимулира международния обмен 
на идеи в преподаването на музика.
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ПРЕДСТАВЯНЕ И АНАЛИЗ НА ПЪРВОТО ПОСОБИЕ 

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЦИГУЛКА, СЪЗДАДЕНО ОТ КИТАЙСКИ 

ПЕДАГОГ ПРЕЗ ХХ ВЕК

Ихан Гао 
АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: През последните сто години обучението по цигулка в Китай 
бележи изключителен напредък. Престижни и многобройни са награди-
те на китайските цигулари, бляскави са отзивите от представянето 
им на световната концертна музикална сцена. Всичко това свидетел-
ства, че обучението по цигулка в Република Китай е достигнало високо 
ниво на развитие. Интересен е въпросът как са положени основите на 
това обучение. Отговор на този въпрос дава настоящата статия, коя-
то разглежда първото исторически документирано учебно пособие по 
цигулка от китайски автор – „Учебник по цигулка“ на Сяо Юмей.

Ключови думи: цигулка, учебници за цигулка, Сяо Юмей

PRESENTATION AND ANALYSIS 

OF THE FIRST VIOLIN TEACHING MANUAL CREATED 

BY A CHINESE PEDAGOGUE IN THE 20TH CENTURY

Gao Yihan 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: Over the past hundred years, violin teaching in China has made 
extraordinary progress. Chinese violinists have won prestigious and numerous 
awards, and have received glowing reviews from their performances on the 
world concert music stage. All this testifies that violin teaching in the Republic 
of China has reached a high level of development. How the foundations of this 
training were laid is an interesting question. This question is answered in this 
article, which examines the first historically documented violin textbook by a 
Chinese author, Xiao Yumei's Violin Textbook.

Keywords: violin, violin books, Xiao Youmei.



SPRING SCIENTIFIC READINGS

147

20
221. Увод

Китайското цигулково изкуство се развива от появата си до днес в 
продължение на повече от триста години. Първоначално цигулката е 
представена пред китайския император от европейски мисионери. 
Постепенно от инструмент, който е ценйн само от благородниците в 
императорския дворец, тя се разпространява и започва да се изучава 
от китайския народ. Днес китайските цигулари постигат редица голе-
ми музикални успехи на световната музикална сцена. Основна заслуга 
за това имат съвместните усилия на китайски изпълнители и педаго-
зи. Преподаването на цигулка е неизбежно свързано с учебните мате-
риали, които са необходими за качествено обучение. От една страна е 
професионализмът на учителите, но от друга – с особена важност е 
подбора на учебни пособия. 

Едно от първите систематизирани учебни пособия за обучение по 
цигулка създадено от китайския автор Сяо Юмей е „Учебник по цигулка“. 
То запълва сериозна празнина в учебната литература за инструмента 
и се превръща в основна референция както за китайските преподава-
тели по цигулка, така и за самообучаващите се. Това е основна причина 
да поставим този учебник като обект за изследване и коментар в след-
ващото изложение. Преди да разгледаме подробно историята на него-
вото създаване, структура и особености е важно да представим ли-
чността на неговия автор, която е почти непозната в България.

2. Биографични бележки за Сяо Юмей
Сяо Юмей е един от най-значимите китайски музиканти и музикал-

ни педагози от началото на XX век. Известен като „бащата на съвре-
менната китайска музика“, той е виден общественик, музикален теоре-
тик – доктор по музика, композитор, а също и основател на Националната 
музикална консерватория в Шанхай, поради което е считан за пионер на 
съвременното китайско музикално образование. 

Роден през 1884 г. в провинция Гуандун, Сяо Юмей от ранна възраст 
получава образование, което се различава от стандартното в тради-
ционен феодален Китай. На петгодишна възраст той постъпва в учили-
ще от нов тип, в което, наред с предмети като древна китайска лите-
ратура, изучава чужди езици, наука, музика и др. Това обучение дава ос-
новни насоки в бъдещата идеология и изследвания на младия музикант. 

През 1901 г. той напуска родината си, за да продължи обучението 
си в Япония. Записва се в Токийската висша нормална гимназия, след 
което се прехвърля във Факултета по образование към „Токийския им-
ператорски университет“ (днес „Токийски университет“). През 1904 г. 
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започва да учи пиано и оперно пеене в Токийски музикален колеж. Две 
години по-късно се присъединява към Китайската лига32, където е пред-
ставен от д-р Сун Ят-сен.

През 1909 г. Сяо Юмей се завръща от Япония в Китай, а през 1912 г, 
когато е създадена Китайската република, той е назначен за секретар 
на президента. Три години по-късно Сяо Юмей заминава за Висшето 
училище за музика и театър „Феликс Менделсон Бартолди“ в Лайпциг 
(Германия) като чуждестранен студент, изпратен от китайското пра-
вителство. Сведения за неговото обучение получаваме от германско-
то музикално списание Neue Zeitschrift fьr Musik: „Китайският учен д-р 
Сяо Юмей, който е роден в Гуандун, Китай, дълго време учи музика в 
Токио, Япония, и преди няколко години пристигна в Лайпциг, за да про-
дължи музикалното си обучение. Той премина защитата си с отличие. 
Докторската му дисертация бе на тема „Историческо изследване на 
развитието на китайските оркестри до XVII век“33.

След като се дипломира през 1916 г., Сяо Юмей остава в Германия, 
за да изучава философия, педагогика, психология, музика и естетика в 
Берлинския университет. През 1916 г., повлиян от погребалния марш на 
Бетовен, той композира първата симфонична творба в историята на 
Китай – „Траурен марш“34. През 1919 г. написва Струнен квартет в ре 
мажор, който е и първото произведение за струнен квартет в Китай. 
Завръща се в родината си през 1920 г. и работи като преподавател в 
Пекинския университет.

През август 1922 г, по предложение на Сяо Юмей, „Дружеството за 
музикални изследвания към Пекинския университет“35 е преобразувано в 

32 Известна също като Китайската революционна лига, ръководена и основана от д-р 
Сун Ят-сен (първия президент на Република Китай). Д-р Сун е и основател на Китайската 
република и Китайската националистическа партия и сваля над 2000-годишното феодал-
но династично управление в Китай (бел. авт.).
33  Neue Zeitschrift fьr Musik 83. Jahrgang  Nr. 31/32 3. August 1916.
34 Произведението е изпълнено за първи път на 28 март 1925 г. във Втора аудитория на 
Пекинския университет, в рамките на концерт под надслов „В памет на д-р Сун Ят-сен“, 
Сяо Юмей дирижира симфоничния оркестър към Музикалното училище на Пекинския уни-
верситет при изпълнение на „Траурен марш“ (Лианг Маочун. Първата оркестрова музика в 
Китай. // Списание за музикални изследвания Народно музикално издателство, Пекин, 3. 
2008, p. 73 – 77).
35  През 1916 г, когато г-н Цай Юанпей, известен педагог, политик и първи министър на 
образованието на Република Китай, е президент на Пекинския университет, той създава 
Музикален ансамбъл към Пекинския университет, който през 1919 г. се превръща в 
„Дружество за музикални изследвания” (бел. авт.)
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и китайска опера. Сяо Юмей е преподавател в него до октомври 1927 г. 
По това време по настояване на г-н Цай Юанпей от Министерството 
на образованието на Република Китай, правителството одобрява пла-
на на Сяо Юмей за създаване на национална музикална консерватория. 
Така в Шанхай е основана първата независима музикална консервато-
рия в Китай –   Националната музикална консерватория в Шанхай.

През този период Сяо Юмей написва много учебници по музика и ав-
торски композиции, като „Учебник по теория на музиката за средните 
училища“ в шест тома (1924 – 1925). През 1925 г. са публикувани „Учебник 
за пиано“ и „Учебник за орган“, а през 1927 г. – „Учебник за цигулка“. 
Следват „Основи на музикалната теория с лекционни записки“, „Конспект 
по история на съвременната музика“ (1928), първото произведение за 
виолончело в Китай – „Есенни мисли“ (1930 г.) и др. Освен широка научна 
и композиторска дейност, Сяо Юмей развива художественотворческа 
просветителска дейност. Той основава и дирижира първия малък оркес-
тър от китайци в Музикалното училище към Пекинския университет.  
Той умира в Шанхай на 31 декември 1940 г. след дълго боледуване.

Сяо Юмей посвещава целия си живот на развитието на музикално-
то образование в Китай, оставяйки след себе си богат опит и пости-
жения. Основаната от него Шанхайска национална музикална консерва-
тория и до днес е една от най-важните консерватории в страната и е 
подготвила поколения музикални таланти.

3. Съдържание на „Учебник по цигулка“
Съществено постижение в творческата работа на Сяо Юмей е 

създаването на първия учебник по цигулка в Китай. Той го написва, след 
като става преподавател в Пекинския университет и влага в него по-
знанията си за китайското музикално образование. Учебното пособие е 
резултат от интензивни изследвания и размисли върху обучението по 
цигулка в Китай. 

„Учебник по цигулка“ от Сяо Юмей е професионално учебно пособие 
по отношение на съдържание и структура. В увода авторът обяснява: 
„Цигулката е технически сложен инструмент, но написаното в този 
учебник е свързано с формиране само на началните изпълнителски уме-
ния. Всяка глава следва да се преподава стъпка по стъпка, от лесно към 
по-трудно и педагогът не трябва да пропуска нито един урок. Преди да 

36  Древен китайски народен дрънкащ инструмент със седем струни.
37 Традиционен китайски дрънкащ инструмент с четири струни, като лявата ръка на-
тиска струните, а дясната ги зазвучава.
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започнат да изучават цигулка, учениците следва да изучават пиано в 
продължение на една година и да имат добри познания по европейска 
класическа музикална теория“.

Съдържанието онагледява увод и пет глави. В първата част на уво-
да са представени музикалните термини (които се използват в пособи-
ето) и цигулковата нотация. Втората част (от увода) описва цялост-
ната структура на цигулката, както и прилежащите ú аксесоари. Важно 
е да се отбележи, че тези аксесоари не са много популярни в Китай по 
това време. Това са: фикс машинка, сурдинка, възглавничка (колич) и ка-
мертон – свирка, камертон – вилка (виж сн. №1). Посочени са и тонови-
те наименования на всяка от четирите струни на цигулката. 
Илюстрирани са стандартните движения на двете ръцe, специфичния 
захват на лъка с дясната ръка, правилната позиция на палеца и остана-
лите четири пръста на лява ръка върху грифа на цигулката (виж сн. №2).

                                Снимка №1                                   Снимка №2

В първата глава от пособието се третира изграждането на начал-
на постановка при обучението по цигулка. Главата е разделена на две 
части: „Упражнения с цял лък“ и „Упражнения за пръстите на лявата 
ръка“. Във втората глава са поместени европейските класически гами 
(мажор и минор), които се изпълняват на първа позиция и започват 
стандартно от диатоничния звукоред на тоналност до мажор. Тази 
глава е подредена в зависимост от броя на знаците за алтерация на 
различните тоналности в мажоро-минорната система. Упражненията 
са от лесни към трудни. Трета глава разглежда техническото усъвър-
шенстване на дясната ръка. При свиренето на цигулка има различни 
лъкови начини на звукоизвличане – деташе или легато. Те могат да ва-
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вените изисквания и техниката на изпълнителя. В тази глава са помес-
тени и отделни уроци за основните тонови трайности, като: осмини, 
шестнайсетини ноти, триоли и размер 6/8. В отделните уроци се уп-
ражняват и често срещаните лъкови начини – деташе, легато и тремо-
ло. Четвърта глава е насочена към овладяването на грифа по дължина и 
преходите в позиции. Поместените упражнения обхващат от втора до 
пета позиция на цигулката. Всяка позиция се усвоява с индивидуални 
уроци, последвани от заключителен урок за мажорни, минорни гами и 
хроматична гама. Пета глава е „колекция“ от художествени пиеси за 
цигулка и пиано от европейски класически и романтични композитори 
(виж сн. №3 и №4). Дадена е само цигулковата партия, а партитурите 
за цигулка и пиано са включени в отделна книга към учебника. С по-
местването на този материал се улеснява сътрудничеството между 
цигулари и пианисти. 

                                Снимка №3                                   Снимка №4

Изборът на голям брой произведения от европейската класическа 
музика и използването на съпровод на пиано като форма на изкуство 
прави процеса на изучаване на цигулка по-интересен и атрактивен за 
начинаещите. Видно е, че при създаването на този първи по рода си 
„Учебник по цигулка“ Сяо Юмей е използвал като отправна точка евро-
пейската класическа музикална система, с която се запознава и усвоя-
ва по време на своето обучение в Германия.

 В „Учебник по цигулка“ в дидактична последователност се усвоя-
ват базисните постановъчни изпълнителски принципи, основните ма-
жорни и минорни тоналности, хроматичните гами с ритмични вариан-
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ти, базисните лъкови начини за звукоизличане при цигулката. Всичко 
това се допълва от поместения художествен материал. Широкият 
спектър от основни теоретични и практични знания, които съдържа 
това начално пособие, му придава голямо значение и го превръща в ос-
новна част от историята на обучението по цигулка в Китай.

4. Значение, въздействие и роля на учебника за развитието на ци-
гулковото изкуство в Китай в периода

Една от основните заслуги на „Учебник по цигулка“ от Сяо Юмей е, 
че вдъхновява и насочва обучението по цигулка в Китай. След издаване-
то му през 1927 г. се публикуват много учебници по цигулка, написани 
от китайски автори, а също и преведени европейски учебници по цигул-
ка. Сред тях се открояват: „Метод за свирене Хуай е Линг“38 (издаден 
от издателство „Каймин“ в Шанхай през 1931 г.) с автори Цю Менгxен и 
Фън зикай39. „Упражнения за цигулкови гами“ от чешкия цигулар на Йохан 
Жимали (Johann Hrimaly) в превод на Ке Джънхе (издаден в Пекин през 
1931 г.) и „Практически упражнения за усвояване на цигулковите гами“ 
от Чен Юсин40 (публикуван в Шанхай през 1962 г.). Този учебник получава 
най-голямо разпространение в страната и е добре приет от различни-
те музикални училища и музикални групи.

„Учебник по цигулка“ от Сяо Юмей открива пътя на мислене в обуче-
нието по цигулка в Китай. Той не отстъпва по съдържание и стойност 
на подобни учебници, публикувани след него. Отразява в голяма степен 
богатите познания и опит на своя автор. Това от една страна обуслява 
неговия огромен принос за развитието на цигулката в Китай, но от 
друга го прави един от най-важните източници на информация за ранно-
то обучение по този инструмент в Китай.

38  Хуай е Линг е китайска транслитерация на английската дума Violin.
39 Цю МенгXен е важен музикален педагог, композитор и музикален теоретик в Република 
Китай. Той се занимава активно с изучаване на европейска класическа музика и има голям 
принос за музикалното образование в Китай – провежда дългосрочно основно музикално 
образование в няколко региона (Сонг, Й. Идеите на Цю МенгXенза музикалното образова-
ние и тяхното влияние върху бъдещето. // Списание на Лангфан Нормален колеж Лангфан, 
8.2010,  p. 111 – 113).
Фън зикай е литературовед, художник, музикален педагог по изкуство и музика по време 
на Китайската република и един от основателите на издателство Kaiming (baike.baidu.
com).

40  Професор по цигулка и ръководител на оркестровия отдел в Шанхайската национална 
музикална консерватория, заминава за Лондон през 1948 г., за да учи цигулка в Кралския 
музикален колеж, където изучава също теория на музиката и оркестрово дирижиране и 
получава магистърска степен през 1951 г. (baike.baidu.com).
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ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО „КИТАЙСКА ОПЕРА“ 

В ОПЕРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Чжоу Сянгфъй  
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: В много европейски писмени източници е възприето при срав-
няване на европейската опера с традиционните китайски театрални 
жанрове, последните да бъдат наричани „китайска опера“ (или Пекинска 
опера), което често води до смесване на понятията и объркване сред 
академичните среди. В настоящия текст се разглежда дефиницията и 
еволюцията на понятието „китайска опера“ в самия Китай.

Ключови думи: Китайска опера, нова опера, традиционна драма, стара 
драма, традиционна музикална драма.

Abstract: In many European literatures, Chinese opera is often referred to as 
Chinese opera (also known as „Peking opera“) compared with European opera, 
which easily leads to conceptual confusion at the academic level. The author 
discusses the development of the definition of the term „Chinese opera“ in China.

Keywords: Chinese opera, new opera, traditional drama, old drama, traditional 
musical drama.

Знаменитият китайски поет, историк и теоретик на изкуството 
Уън Идуо41 (1899 – 1946) смята, че китайската опера има дълга история 
и например още произведението „Деветте песни“ от Периода на воюва-
щите царства (475 – 403 пр.Хр.), обикновено разглеждано като поети-
чески текст, всъщност представлява опера с религиозен характер. 
След продължително развитие и еволюция по време на различните ки-
тайски династии се появяват различни форми и жанрове на традицион-
ната китайска драма и локалните ú разновидности. До ден-днешен в 
много европейски писмени източници, когато сравняват европейската 
опера с традиционните китайски театрални жанрове, по стар навик 

41 . Уен Идуо (ноември 1899 – юли 1946), чието истинско име е Джиа Хуа, учтивото име 
Юсан, е родом от окръг Сишуй, град Хуанган, провинция Хубей, известен китайски поет, 
учен, професор и съвременен китайски писател. Освен изследванията върху новата пое-
зия и античната литература, той има и доста високи постижения в изкуството, драма-
тургията, калиграфията, печата и др.
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могло да доведе до смесване на понятията и объркване. В днешните 
китайски музикални академични среди все още съществуват различни 
тълкувания на понятието „китайска опера“. Настоящата статия има 
за цел именно да определи границите на неговото съдържание.

С началото на Движението за вестернизация и Движението за 
нова култура, които достигат своя апогей с демонстрациите на 4 май 
1919 г., китайските музиканти започват да възприемат понятия от ев-
ропейската музикална култура. Заимствайки жанра на европейската 
опера, те го адаптират спрямо китайските условия и естетически 
вкусове и така се появяват оперни произведения от нов тип. В онези 
години започват да наричат традиционната китайска драма „стара 
музикална драма“ и за да го разграничават от новия тип опери след 4 
май 1919 г., обозначават последните като „нови опери“. 

I. История и изясняване на наименованията.
Без съмнение, операта в смисъла на европейското opera е „вносен 

продукт“ за Китай. Но тъй като европейците наричат характерната 
за Пекин разновидност на традиционната музикална драма „Пекинска 
опера“, тогавашните китайци погрешно приемат, че китайските му-
зикално-театрални жанрове също представляват оперни произведе-
ния. Представително за този възглед е следното изказване на Лиу 
Джъмин42 (1905 – 1968), заместник-министър на културата в началото 
на 50-те години: „Някои другари твърдят, че опери е имало само в 
Европа, но не и в Китай. Твърдението, че в Китай няма опера, е проява 
на догматизъм. Китай има собствена характерна опера: музикалната 
драма. Новата китайска опера израства на китайска почва, има своя 
специфика и не е сляпо подражание на европейската опера“43. Лиу 
Джъмин, който от една страна е главен инициатор и създател на про-
изведения като „обновените образцови пиндзю“ (т.е. вариант на 
Пекинската опера) „Убежище в планината Ляншан“ и „Tрите нападения 

42 Лиу Джимин (1905 – март 1968), един от лидерите на китайското движение за рефор-
ма на операта, известен преди като Чен Зуджиан, е роден в Гайджоу, провинция Ляонин. 
След основаването на Китайската народна република той е заместник-министър на 
Централното министерство на културата и заместник-председател на Общокитайската 
федерация на литературните и художествени кръгове. Той е създал драми на Пингджу 
„Сила към Ляншан“, „Три хита на Джуджиаджуан“, „Планина Яндан“ и драмата „Пред новите 
неща“.
43 Liu Zhiming. Просперитет и развитие на новите опери – реч на симпозиума по въпроси 
на новите опери на 8 март. // Сценарий, №4, 1957.
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над село Джудзяджуан“, а от друга е висш служител в новото китайско 
народно правителство на Дзяджуан, има едновременно статута на 
културен деец и на политически ръководител, а художествените му 
идеи и теоретични възгледи оказват огромно влияние. Негови твърде-
ния като цитираното по-горе се възприемат охотно и безкритично 
от много изследователи. Ето още една илюстрация на мисълта му: 
„Китайската традиционна драма също е вид опера. Това е специфичен 
само за Китай спектакъл с пеене и танц и класическа форма, (...) опер-
на форма с дълбоки корени“44. „Китайската традиционна драма по същ-
ността си представлява опера в широкия смисъл на думата, тъй като 
вокалната му част има функцията да тласка напред развитието на 
сюжета“45. 

Понятието „нова опера“ се появява върху теоретична база, в която 
е вложена висока оценка за художествените достойнства на ки-
тайското художествено наследство. Композиторът Ма Къ, автор на 
основополагащата за жанра нова опера творба „Девойката с бели 
коси“, както и други нови опери, като „Женитбата на младия Ър Хъй“ 
например, където използва ритмически рисунък и вокални мотиви от 
традиционната музикална драма, уверено заявява: „Създаването на 
нови опери и реформирането на стария театър вървят ръка за ръка 
като част от процеса на изграждане и развитие на национална опера 
(драма). Това са отношения на сътрудничество, допълване. Разликите 
между двете са само в конкретните стъпки, процедури, основания и 
степен на обработка, но това не са принципни разграничения“46. 
Приравняването на „създаването на нови опери“ с „реформирането на 
стария театър“ затруднява дейността на местните „оперни трупи“, 
които се опитват разработват нови опери въз основа на местните 
драми. 

За да разреши горепосочените проблеми, китайското министер-
ство на културата организира през 1957 г. „Симпозиум за новата опе-
ра“, в който участват над 170 специалисти и изследователи. Понятието 
„нова опера“ е една от ключовите дискусионни теми на симпозиума. 
Мнозина участници поставят под въпрос идеята, че понятията „стар 
театър“ и „опера“ са еквивалентни: 
44  Liang Hanguang. За връзката между новата опера и китайската опера, Колекция от 
дискусии по въпросите на новата опера. China Drama Publishing House, 1958, с. 94.
45 Джан Дингхе. Морето от цветя в операта. Колекция за дискусии по въпросите на но-
вата опера. Китайско драматично издателство, 1958, с. 212.
46  Ма Къ. По пътя на новото оперно изследване – творческият опит на операта 
„Малката Ерхей Мари“. // Народна музика, №1, 1954.
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22„Старата драма и операта са две различни китайски национални 

театрални форми, всяка от тях със собствени художествени изисква-
ния и характеристики. Те могат да заимстват една от друга, но не са 
взаимозаменяеми“47. 

„Новото на новата опера се състои в това, че зрънцата ú едва са 
покълнали и тепърва ще се нуждаят от непрестанни грижи. Новата 
опера се различава както от европейската опера, така и от нашата 
традиционна драма. Но същевременно тя черпи от техния опит“48.

„Според моите разбирания, старата драма, европейската опера и 
новата опера са три различни художествени форми. Намирам за умест-
но разграничаването им една от друга. Така по-ясно ще видим прилики-
те и различията помежду им и ще избегнем смесването им в теорията 
и практиката“49.

Изводите от дискусиите са публикувани в сборника „Дискусии по 
въпросите за новата опера“50. 

След „Симпозиума за новата опера“ от 1957 г. възгледът, че нова 
опера и стара драма са различни видове сценично изкуство, става 
общопризнат, но възникват нови проблеми, свързани със създаването 
на оперни произведения. Сценичните репетиции на „Песен за степ-
та“ – нова опера, създадена по модела на европейските мащабни опе-
ри, предизвикват възторжените реакции на дейци от всички сфери на 
китайската оперна индустрия. Подобен подход към операта обаче 
влиза в остро противоречие със „създаването и развитието на опера 
въз основа на народната музика“ и неизбежно е подложен на критика: 
„Тенденцията при създаването на оперна музика да се набляга само на 
заимстването от европейската класическа опера (което, разбира 
се, е необходимо) и да се пренебрегват китайската традиционна 
драма, е нужно да бъде преосмислена. Тя е вредна за развитието на 
оперната музика, това е проблемът, заслужаващ внимание и 
изследване“51. 

47 Джан Туо. Развитието на оперното изкуство трябва да наруши правилата и предпи-
санията. Колекция от дискусии по въпросите на новата опера. China Drama Publishing 
House, 1958, с. 133.
48 Лиу Чи. Моите възгледи за новата опера. Колекция за дискусии по въпросите на нова-
та опера. Китайско издателство за драма, 1958, с. 191.
49 Уанг Женя. Музикалното създаване на новата опера. Колекция за дискусии на нови 
оперни проблеми. Китайско драматично издателство, 1958, с. 216.
50  Колекция за дискусии по въпросите на новата опера. Издателство за китайска дра-
ма, 1958.
51 Шу Мо. За музиката на операта „Песен на прерията“. Народна музика, №6, 1955.
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След което, по думите на Ху Шъпин52, „през следващите девет го-
дини новата опера се трансформира в „национална опера“53. Но това 
съвсем не означава, че „стилът на националната опера претърпява ка-
чествена промяна“, а по-скоро с цел премахване на новите елементи в 
новата опера се създават оперни произведения с чисто фолклорна музи-
кално-ритмическа структура. Неслучайно в заглавието на издадения 
от Музикално издателство през 1963 г. теоретичен сборник „За създа-
ването на опери“ думата „нов“ е отпаднала. 

Подобно на „национална музика“, „национална опера“ също може 
да се разбира в широк и тесен смисъл на понятието, но специали-
стите по китайски музикална драма тълкуват „националната опе-
ра“ в по-тесен смисъл, т.е. „оперно произведение, адаптирано спо-
ред местните условия в духа на народната музика и традиционните 
вокално-ритмически особености“. Гледната точка на композитора 
Дзин Сян54 е може би най-доброто свидетелство: „Този тип оперни 
произведения (нека засега ги наричаме „национални опери“) произли-
зат от народните песни, народните танци и традиционните ки-
тайски драми и съставляват голяма част от китайската оперна 
продукция. По отношение на мелодиката, те до голяма степен чер-
пят от  фолклорното музикално наследство; а в разгръщането на 
музикалната мисъл са по-близо до ритмизираните напеви на тради-
ционните драми. В този тип опери се обръща голямо внимание върху 
мелодичността на вокалните партии и немалко фрагменти от тях 
стават популярни и се запяват от обикновените хора. Най-
представителните творби сред тях са „Девойката с бели коси“, 
„Червеногвардейците на Хунху“, „Сестра Дзян“, „Червеният корал“, 
„Дъщерята на партията“ и др.“55.
52 Ху Шъпин (1924 – 13 септември 2013), известен композитор и композитор на извест-
ната опера „Червен корал“. Бивш заместник-министър на политическия и културен отдел 
на ВМС на Китай и ръководител на трупата за песни и танци Haizheng. Награден е с 
Медал за заслуги за независимост, ползва се със специални държавни надбавки и е удос-
тоен с наградата за цялостно творчество за „Оперна композиция“ от Китайската опер-
на академия.
53 Опера, 2007, №7.
54 Дзин Сян (април 1935 – декември 2015), известен китайски композитор, диригент и 
музикален критик. Оперни произведения: „Пустинята“, „Властелинът на Чу“, „Осем моми-
чета, хвърлящи се в реката“; музикалните произведения имат широк спектър от жанрове 
и стилове. От мащабни опери, симфонии, концерти, хорове, разнообразна камерна музика 
до филмова и телевизионна музика, са публикувани близо 100 произведения.
55 Дзин Сян. Поглед към развитието на съвременната китайска опера – също за „Оперно 
мислене и създаване на опера“. // Art Review, №12, 2011.



SPRING SCIENTIFIC READINGS

159

20
22Ху Шъпин прави и следната забележка: „Надявам се с общи усилия да 

стигнем до ново название на китайската опера и да спрем да я нарича-
ме както досега. По света за нашите спектакли може да използваме 
„музикална драма“ вместо „опера“, така би било по-удобно (...) Въпреки 
че родната опера има големи постижения, все още нямаме название, 
което да е на тяхната висота (...) Китайската опера представлява 
нова форма на музикален театър, уникален в световен мащаб и със своя 
независима художествена система (макар и не изцяло завършена)“56.   

Това намерение за промяна на названието „китайска опера“, произ-
несено от представител на „втората вълна на китайската опера“, на-
вярно е продиктувано от проникновения поглед назад към идеята за 
„оперно произведение, адаптирано според местните условия в духа на 
народната музика и традиционните вокално-ритмически особености“ 
и възлагането на нови надежди върху нея!

II. Смисълът на понятието според речниците.
При изясняване на понятието и неговата етимология най-добрият 

и най-надеждният подход несъмнено е „справката“ с речниците. Нека 
разгледаме какво тълкуване дават на термина „нова опера“ трите 
най-авторитетни музикални речника в съвременен Китай.

1. „Енциклопедия на Китай: Музика и танци“.
„Енциклопедия на Китай“ е най-крупната и изчерпателна енциклопе-

дия в Китай, а томът „Музика и танци“ е съставен от най-добрите ки-
тайски музикални и танцови изследователи и теоретици. В него има 
рубрики за опера и за нова опера. Определението за „нова опера“ (New 
Chinеse Opera) е следното: „Нова театрално-музикална форма, която 
възниква в съвременен Китай и се различава както от традиционните 
драми, така и от европейската опера“57. „Новата китайска опера има 
следните три художествени особености: по отношение на творчески-
те принципи, придържане към традициите на реализма и стремеж към 
правдиво отразяване на народната борба; акцент върху изобразяване-
то на главните персонажи и създаването на арии с ярка художествена 
образност и стил, така че да са както красиви и вълнуващи, така и 
популярни и лесни за пеене; стремеж към най-адекватни решения на 
проблемите за продължаване на националната музикална традиция и 

56 Ху Шипин, редактори: Фън Юан и Луо Джонглин. Повторно разбиране на китайската 
опера. Съвременна реалност на китайските оперни музиканти. Народно издателство 
Хейлундзян, 2003, с. 10 – 11.
57  Енциклопедия на Китай” музика и танци. Енциклопедия на Китай, 1989, с. 756.
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заимстване на европейския музикален опит; по различни пътища да се 
създава нова оперна форма, която да бъде адекватна на новата епоха и 
същевременно да има ясно изразен национален стил“58.

2. „Китайски музикален речник“
„Китайският музикален речник“ е издание на Института за музикал-

ни изследвания към Китайската академия на изкуствата и най-автори-
тетният музикален речник в Китай. Екипът на съставителите включва 
190 специалисти, като освен собствения научен състав са привлечени 
известни музиколози и драматурзи от цялата страна. Тук „нова опера“ е 
дефинирана по следния начин: „Театрална форма с китайска специфика, 
която постепенно се развива след 4 май 1919 г. и включва музика, поезия, 
танци и други изкуства, сред които основно място заема пеенето. Тя 
едновременно заимства от европейските опера и родната фолклорна 
музика (танците йенгъ, драмите и т.н.). За да се разграничи от ки-
тайските традиционни опери и драми, е наречена нова опера“59.

3. „Музикална енциклопедия“.
„Музикална енциклопедия“ е съставен от над 100 водещи музикални 

специалисти под главната редакция на знаменития китайски музиколог 
Мяо Тиенжуей. През 2000 г. „Музикалната енциклопедия“ печели награда  
„12-то книжно изложение“, като от общо 149-те отличени заглавия 
това е единствената книга на музикална тематика. В „Музикална енци-
клопедия“ има статии за опера (opera), зингшпил (Singspiel), оперета, 
музикална драма, музикална комедия, музикална драма, телевизионна 
опера и др., но за съжаление не и за нова опера, национална опери и ки-
тайска опера. В статията „Опера“ е дадено кратко описание на „ки-
тайската опера“, но без характер на определение: „Китайската опера 
възниква през първата половина на XX век, (...) развива се бързо през 
40-те години на миналия век, характерна нейна черта е китайският 
национален стил“60.

III. Заключение.
От началото на 20-те години на миналия век китайските оперни 

композитори, всеки според своите познания и разбирания за операта 
като навлязъл в Китай от Запада музикално-театрален жанр, се опит-
ват с различни художествени средства и съобразно собствения си 
творчески подход да решат проблема с адаптирането на операта на 
китайска почва. Търсенията в най-различни посоки и практическите 
58  Енциклопедия на Китай” музика и танци. Енциклопедия на Китай, 1989, с. 757.
59  Китайски музикален речник. Народно музикално издателство, 1985, с. 434.
60  Музикална енциклопедия речник. Народно музикално издателство, 1998, с. 198.
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впечатляващи оперни произведения. 
След стартирането на реформаторската политика и последвали-

ят икономически подем китайската опера става много по-разнообраз-
на. Нейните разновидности, които преди Културната революция са 
били само три, а именно: „опера с танци йенгъ, опера, основана върху 
традиционната драма, и мащабна опера“, вече са много повече 61. 

Обобщавайки различните научни гледни точки, бихме могли да да-
дем следната дефиниция на понятието „китайска опера“: 

Форма на музикален театър с ясно изразена китайска специфика, 
която се развива от началото на XX в. до наши дни и съчетава музика, 
поезия, танц и други изкуства, сред които основно е пеенето. Тя заим-
ства от европейската опера и същевременно продължава традициите 
на китайската фолклорна и класическа музика. „Китайска опера“ е съби-
рателно название за оперни произведения, създадени от китайски музи-
канти по модела на европейския оперен жанр, в които се използва ки-
тайски език и музика с китайски художествени елементи. 
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ОСОБЕНОСТИ НА МУЗИКАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО 

 В ОПЕРИТЕ НА БЕЛИНИ: 

МЕЛОДИЧЕСКОТО РАЗГРЪЩАНЕ ПРИ БЕЛИНИ

Ци Исюан 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Белини е един от най-ярките творци в стила белканто през 
XIX в. Характерна черта на творчеството му е т.нар. „мелодика на 
Белини“. Настоящата статия представя и анализира композиторските 
способи при разгръщането на мелодиката на Белини върху примера на 
арията „Каста дива“ (Casta Diva) от операта „Норма“. Надявам се тек-
стът да бъде полезен за вокалните изпълнители и да им помогне да ус-
воят по-пълноценно стила на Белини и да усъвършенстват вокалните 
си умения.

Ключови думи: Белини, Норма, Каста дива, мелодическо разгръщане на 
Белини.

FEATURES OF MUSICAL CREATION IN BELLINI‘S OPERAS: 

THE MELODIC DEVELOPMENT IN BELLINI

Qi Yixuan 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: Bellini is one of the brightest artists in the bel canto style in the 19th 
century. A characteristic feature of his work is the so-called „bellini‘s melodica“. 
The present article presents and analyzes the composer‘s methods in the 
unfolding of Bellini‘s melody on the example of the aria „Casta Diva“ (Casta 
Diva) from the opera „Norma“. I hope that the text will be useful for vocal 
performers and help them to more fully absorb Bellini‘s style and improve their 
vocal skills.

Keywords: Bellini, Norma, Casta diva, melodic deployment of Bellini.

В историята и развитието на италианската опера през първата 
половина на XIX в. Росини, Доницети и Белини са най-ярките фигури. 
Известни като „тримата майстори“, те имат огромна заслуга за раз-
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се приема за композитор, чието творчество представлява преход меж-
ду опера серия (opera seria) и творбите на Верди и създава модела на 
италианската романтическа опера. Белини се ражда в музикално се-
мейство в Катания и от съвсем малък показва огромни музикални за-
ложби. На 18-годишна възраст постъпва в Неаполската консерватория. 
За преподавателите в консерваторията мелодичността и красотата 
на музиката са на пиедестал и това оказва дълбоко влияние върху фор-
мирането на музикалния стил на Белини. За краткия си живот той ком-
позира 11 опери: „Сомнамбула“, „Норма“, „Пуритани“ и т.н., сред които 
най-прочутата е „Норма“. Много от ариите на Белини се смятат за 
класически образци от т.нар. „Златен век на белканто“. 

I. Мелодически особености на оперите на Белини.
 Мелодиката в оперите на Белини се различава от тази на Росини и 

Доницети. Музиката на Белини е по-деликатна и по-изящна в сравнение 
с Росини, както и по-изискана и по-тържествена от Доницети. Оперите 
на Белини са романтически произведения на границата между опера се-
рия и опре буфа (оpera buffa), затова понякога ги наричат полу-опера 
серия63. Макар оперите на Белини да са олицетворение на италианския 
стил, те се различават в някои отношения от традиционната итали-
анска опера. Музикалният стил в неговите опери се концентрира в две 
естетически зони. Едната е героичната и обикновено се проявява в 
сцените на всеобщо въодушевление, където Белини използва мотиви 
от песните на италианското национално-освободително движение, 
особено когато прибягва към пунктиран ритъм, за да внесе повече при-
повдигнатост в музикалната атмосфера. Другата естетическа зона е 
тази на лиричността и тя обикновено се изразява в сцени с вътрешен 
монолог на персонажите. Този тип мелодии са по-разгърнати и се ха-
рактеризират с мелодически линии с голям диапазон. Често започват с 
удължен тон в долния регистър, постепенно нотите стават по-високи, 
мелодията достига до кулминацията си, след което се връща към ос-
новната тоналност, където завършва. Вокалните партии се характе-
ризират с романтично, чувствено и лирично пеене, богато на колорату-
ра и внезапни скокове нагоре, последвани от хроматично плъзгане надо-

62  Шан Дзясян. Историята на европейската вокална музика. Хуалъ, 2003, с. 120 
– 126.
63  Чън Лей. Анализ на сопрановите арии в три опери на Белини. Шандунски 
педагогически университет, 2008.
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лу. Творбите на Белини се състоят от два основни компонента: първи-
ят са изящните мелодии, вторият са вокалните фрагменти с трудна за 
изпълнение колоратура. В съвършения синтез между тях се крие и оча-
рованието на оперите му. 

В музикално отношение мелодията в оперното творчество на 
Белини е абсолютна величина. Верди, който е силно повлиян от него, 
казва: „Мелодиите му обикновено са дълги. Никой композитор преди него 
не е композирал музика с толкова дълги мелодии“ 64. Мелодиите на 
Белини са не само дълги, но изобилстват с музикални елементи като 
знаци за пауза, мелизми и т.н. Благодарение на кратките паузи фразите 
се редуват с дискретни тихи интервали; добавянето на орнаменти и 
извивки извежда на преден план меланхолията и противоречивия вътре-
шен свят на персонажите. Мелодиите с такава структура са заредени 
с вътрешна динамика и следователно са по-вълнуващи. Така се формира 
уникалният стил, в който се разгръщат мелодиите на Белини, донесли 
му световна слава и прозвището „италианският славей“ 65.

II. Анализ на мелодическото разгръщане в оперите на Белини върху 
примера на арията „Каста дива“ от „Норма“.

Оперите на Белини често са по либрето с трагическа тематика и/
или истории за чиста и предана любов. Повечето от главните герои са 
жени и авторът поставя изобразяването на техните болки и страда-
ния в сърцевината на творбите си, придавайки им трагически харак-
тер. Ето защо при изграждането на женските персонажи музиката от-
разява богатия им емоционален живот, наситен с радост, меланхолия, 
тъга, гняв и дори лудост. В сблъсъка между разнопосочни емоции жен-
ските персонажи придобиват дълбочина, правдивост и вътрешна сила. 

„Норма“ е лирическа трагична опера в две действия и пет картини. 
Либретото на Феличе Романи (1788 – 1865) е базирано на едноименната 
трагедия от френския поет и драматург Александър Суме. Сюжетът 
описва завладяната от римляните Галия. Но скоро Полион е запленен от 
младата жрица Адалджиза и изоставя Норма заедно с двамата си сина. 
Узнавайки истината, в яростта си на Норма ú хрумва мисълта да убие 
двете им деца, но Адалджиза ú обещава никога да не се омъжва за 
Полион. Полион обаче не се е отказал от намеренията си и Норма призо-

64  Ян Линг. Анализ на художествените песени на Белини. // Северна музика, бр. 3, 2020.
65  Чен Шуаншуанг. Характеристиките на музикалното създаване на операта на Белини 
– Вземане на двете арии в „Сомнамбула“ като пример.  // Музикално пространство, бр. 
5, 2012.
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осквернител на храма и изправен пред смъртно наказание. Норма му 
каза, че ако се откаже от новата си любов, животът му ще бъде спа-
сен, но то й отхвърля това предложение. Норма заповядва да подготвят 
кладата, на която да бъде изгорен не само Полион като осквернител на 
храма, но и жрицата, която е решила да се отрече от обета си заради 
него. Но вместо да назове името на Адалджиза, в решителния момент 
Норма изрича своето име, за да изрази дълбоката си любов към Полион. 
Така той разбора силата на любовта ú към него и смело застава на 
кладата до своята жена. Така Полион и Норма умират заедно. 

Най-прочутата ария в операта е „Каста дива“ („Непорочна боги-
ньо“), в която Норма се моли на богинята да направи така, че Полион да 
промени решението си и да донесе мир между гали и римляни. Това е и 
една от най-трудните за изпълнение сопрано арии. В нея Феличе Романи 
изразява противоречието между образа на Норма като жрица и нейно-
то желание за любов. Мелодическият рисунък в първата част на ария-
та е семпъл и ярък и изобразява преклонението на обикновените хора 
пред жрицата. Тоналността в първата част е фа мажор, мелодията е 
широка и лирична, темпото е спокойно и овладяно, в клавирния съпровод 
се използват арпежио от осмини, които звучат като бълбукаща вода. В 
началото мелодията разкрива меланхоличното настроение на героиня-
та. Белини на доста места използва знак за групето и така придава 
повече изящност и лирическа мекота на мелодията, внушаваща копне-
жа на Норма да намери избавителен покой. Групето в сравнително ма-
лък, полутонов интервал е един от любимите похвати на Белини и се 
отбелязва със знака  66.

66  Ли Хуа. „Норма“ като част от музикалния език на Белини. // Научен вестник на 
Университет Цинхуа, бр. 3, 2003.
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Пример 1:

Вокалната част започва от 11-и такт, като мелодията постепен-
но преминава към горния регистър, преминавайки от силно синкопирани 
ноти към компактни шестнадесетини, последвана от непрекъснати 
тридесет и вторини ноти в низходящ полутонов порядък. Разгърнатата 
в стила на Белини лирическа мелодия е богата на колоратура, която 
постепенно я води към кулминацията. Тук вокалното майсторство на 
сопрано солистката се разкриват в пълна степен, защото това е фраг-
ментът с най-наситените емоции на Норма. Низходящият звукоред на-
меква за бъдещата ú трагична участ. 

Пример 2.
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Втората част навлиза в тържествено алегро (Allegro maestoso) ми 
бемол мажор. Съпроводът заменя фактурата с арпежио в първа част с 
неарпежирани акорди плюс мелодия, а във вокалната част най-често е 
използван ритмически рисунък с осмини с точки и без точки. 
Същевременно има много дъгички и легатури, които придават на мело-
дията цялостност и съгласуваност. Най-накрая мелодията стига до си 
бемол от втора октава, където вълната на емоции достига своята 
кулминация. Тук Белини не използва прост възходящ звукоред, а обгръща 
основната мелодия с  извънакордови тонове (non-chord tone). 

Пример 4:

Третата част е в алегро. Тя има правилна музикална структура в 
маршов стил, тоналността се връща към фа мажор. Мелодията е изящ-
на, жива и стегната, а съпроводът се състои от арпежирани акорди с 
отбелязан артикулационен знак тенуто. Певицата следва да подчер-
тае непоколебимата любов, която сломява дори религиозната вяра в 
сърцето на Норма. 
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Пример 5.

Последната част е каденца и мелодичната линия става още 
по-бляскава. Разширената каденца има ясен звуков обхват, раздвиже-
ност и силна енергия. Мелодията е богата, а формата е гъвкава. Белини 
разгръща мелодиите си с умело разположени точки за пауза, триоли, 
синкопиране и други ритмически модели, както и дъгички, лигатури, те-
ното и др., за да изрази богатия психо-емоционален свят на своята ге-
роиня. Голямото количество колоратура в тази част поставят високи 
технически изисквания към сопрано певицата. Нейният тембър трябва 
да бъде наситен и изпълнен с напрежение, а всяка нота на колоратурни-
те фрази трябва да бъде безукорна, за да се изобрази непоколебимата и 
всепомитаща любов на Норма. 

Пример 6. 
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„Норма“ е любимото произведение на самия Белини. Операта е про-
пита от конфликта между личните чувства, желанието за лично щас-
тие, от една страна, и предаността към родината и религиозният дълг, 
от друга; между преданата любов и предателството. Драматическото 
действие съчетава дълбоки и разнополюсни чувства, непоколебимост, 
величие, напрежение и драматизъм67.

Белини е композитор, който владее до съвършенство принципите на 
белканто. Неслучайно оперното му творчество е част от „Златния век на 
белканто“. Начинът, по който мелодиите на Белини се разгръщат, разкри-
ва, че изграждането на сопрановите му персонажи е свързано със стилис-
тиката на романтизма и елегантния дух на класицизма. Мелодиите на 
Белини избягват самоцелната колоратура, каквато например Росини е 
склонен да използва, за да угоди на публиката. Колоратурите на Белини са 
по-плавни и разгърнати, музикалната структура в неговото творчество 
едновременно наследява традицията и въвежда нови елементи и по този 
начин придава на сопрано ариите сърдечност, трогателност, изящност, 
емоционална изтънченост и поетичност68.

III. Историческо значение и влияние на оперите на Белини.
Оперите на Белини надграждат традициите на италианската опе-

ра и дават нов тласък за нейното развитие. Характерното за компози-
тора мелодическо разгръщане придава на неговите арии неповторима 
художествен чар, в пълна степен разгръща експресивността на вокал-
ните мелодии и спомага за развитието на изпълнителското майстор-
ство. Творчеството на Белини е мост между традицията и новатор-
ството и оказва дълбоко влияние върху творчеството на следващите 
поколения композитори. Вокалните му произведения са своеобразна съ-
кровищница, от която съвременните изпълнители и вокални педагози 
черпят теоретично знание и практически идеи.
67  Ли Хуа. „Норма“ като част от музикалния език на Белини. // Научен вестник на 
Университет Цинхуа, бр. 3, 2003.
68  Шан Дзясян. Историята на европейската вокална музика. Хуалъ, 2003, с. 140.
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КОМПОЗИТОРЪТ ШЪ УАНЧУН И ПРИНОСЪТ МУ 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА КИТАЙСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ПЕСЕН 

(АНАЛИЗ НА ПЕСЕНТА „В МИСЛИТЕ СИ СЪМ С ТЕБ“)

Хуанг Боюй 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: След десетте години „Културна революция“, известна като 
„Великата пролетариатска културна революция“ (май 1966 – 1976), през 
1978 г. официално е започната политиката за реформи. След Третото 
пленарно заседание на Единадесетия конгрес на ККП социално-икономи-
ческият и културният живот започва бързо да се възстановява и разви-
ва. Китайските художествени песни от 80-те години на ХХ в. са не 
само по-многобройни от тези от предходните 30 години, но и показват 
значително по-високо ниво на стил и композиторски умения, както и на 
клавирния акомпанимент. 

Ключови думи: 1978 г., китайска, културна революция, реформи, худо-
жествена песен, клавирен акомпанимент.

THE COMPOSER SHU WANCHUN AND HIS CONTRIBUTION 

TO THE DEVELOPMENT OF CHINESE ART SONG 

(ANALYSIS OF THE SONG „IN MY MIND I AM WITH YOU“)

Huang Boyu  
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

 

Abstract: After the ten years of the „Cultural Revolution“ known as the „Great 
Proletarian Cultural Revolution“ (May 1966 – 1976), in 1978 the reform policy 
was officially launched. After the Third Plenary Session of the Eleventh 
Congress of the CCP, socio-economic and cultural life began to recover and 
develop rapidly. Chinese art songs of the 1980s were not only more numerous 
than those of the previous 30 years, but also displayed a significantly higher 
level of style and compositional skill, as well as piano accompaniment.

Keywords: 1978, Chinese, cultural revolution, reform, art song, piano 
accompaniment.
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1. Исторически контекст
След десетте години „Културна революция“, известна като 

„Великата пролетариатска културна революция“ (май 1966 – 1976), в 
която гражданското недоволство, насочено погрешно от лидерите69 и 
използвано от контрареволюционни групи   (нещо, което носи сериозни 
бедствия за партията, страната и хората от всички етнически групи 
и оставя след себе си изключително болезнени уроци) и след продължи-
телната културна изолация, през 1976 г.е свалена „кликата на четири-
мата“70. През 1978 г. официално е започната политиката за реформи71. 
След Третото пленарно заседание на Единадесетия конгрес на ККП со-
циално-икономическият и културният живот започва бързо да се въз-
становява и развива. Някогашният призив на Мао Дзъдун „Да разцъфнат 
сто цветя, да спорят сто школи“ [Mao ZeDong, 1957, p. 1] е реализиран 
на дело и настъпва огромно освобождаване на умовете72.

Все по-голямо значение се отдава на субективността в изкуство-
то и все повече се признава, че „се възражда осъзнатостта на творче-
ския субект и интересът на публиката към висшето изкуство се задъл-
бочава и засилва като прииждаща река“ [Deng, XiaoPing, 1979, p. 35]. На 
30 октомври 1979 г. в поздравителната реч, която Дън Сяопин, от име-
то на ЦК на ККП и Държавния съвет произнася на Четвъртия конгрес на 
китайските дейци в областта на литературата и изкуството, допъл-
нително бяха посочени новите посоки на развитие за литературата и 
изкуството. Правилната културна политика на партията посочи пътя 
на развитие за многобройните музиканти и композитори. 80-те години 
на ХХ в. се превръщат във втори златен период в развитието на ки-
тайската художествена песен, през който се отприщва отдавна тру-
паната творческа енергия. Китайските художествени песни през 80-
те години са не само повече от тези през предходните три десетиле-
тия, но и демонстрират значително по-високо равнище по отношение 
на стила и композиционните умения.

69  Тук става дума за MAO ZeDong.
70  Oтнася се за бандата, създадена от Уан Хунвен, Джан Чунциао, Цзян Цин и Яо Уенюан 
по време на Културната революция.
71  Отнася се за икономическата политика на Китай през 1978 г.
72  MAO ZeDong изложи дългосрочната политика за развитие на социалистическата 
култура, изкуство и наука, определена от Централния комитет на комунистическата 
партия на Китай. Основният момент е, че сто цветя цъфтят по художествени въпроси, 
а сто мисловни школи се борят по академични въпроси. Тоест, под ръководството на 
марксизма, социалистическата художествена демокрация и академичната демокрация 
трябва да се пренасят сред хората.
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Шъ Уанчун (р. 1936) [Шъ Уанчун, 2020]
Роден е в окръг Цин, провинция Хъбей. През 1961 г. завършва фа-

култета по композиране на Централната консерватория, след което 
остава там като преподавател. През 1973 г. е назначен за компози-
тор в Централната филхармония (Китайски национален симфоничен 
оркестър). През 1984 г. е избран за декан на факултета по композира-
не на Китайската консерватория, където и досега продължава да 
преподава. Най-известните му произведения са оркестровите 
„Празнична увертюра“, „Водопад“, „Първи струнен квартет“, музика-
та за трето действие на балета „Червеният женски отряд“, песни-
те „Три станци за Мейлин“, „Изпращам своите мисли“, концерт за ерху 
(китайски народен инструмент само с две струни) и оркестър, 
„Сказание“, концерт за янцин (китайски национален ударен инстру-
мент) и оркестър, „Капричио“.

От 1965 г. Шъ Уанчун започва да композира филмова музика. 
Негова е музиката за десетки филми – „Хълмът на боровете“, „Жена 
от добро семейство“, „Основаването на държавата“, „Преговорите в 
Чунцин“, „Решителната битка“, „След решителната битка“, 
„Инцидентът от 7 юли“, „Искри по склоновете“, „Сун Ятсен“, „Радост 
за героите“ и т.н.

Музиката за киното и телевизията на Шъ Уанчун се радва на мно-
го добър прием както от масовата аудитория, така и сред артис-
тичните среди. Елегантните мелодии, красивата музика и емоцио-
налната експресивност спомагат музиката му да се превърне в орга-
нична част от филмовия продукт. Друга основна черта на неговите 
произведения е, че той обръща детайлно внимание на „контрапункта 
между звук и картина“, „фоновата музика“, „музиката на ефектите“ и 
„атмосферичната музика“. Например, отношенията между звук и кар-
тина в шестте битки от филма „Сун Ятсен“ (в две части) биват 
синхронни, паралелни, контрастни и антитезисни.73 Понякога карти-
ната доминира над музиката, в други случаи музиката е водещата. 

73  Отнася се за връзката между звук и картина във филм. Синхронни – синхронизиране 
на звук и картина, при което диалогът, песните и звуците във филмовите и телевизионни 
произведения са съобразени с действието на картината. Паралелни – отнася се до бли-
зостта на мислите, чувствата, характерите, художествените стилове и драматични-
те конфликти, изразени в звука и картината във филмовите и телевизионни произведе-
ния. Контрастни – звукът е съобразен със съдържанието и настроението на картината, 
но има контраст в силата на звука и ритъма. Антитезисни – звукът е точно обратното 
на изображението и настроението на картината.
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Така, в зависимост от кинематографичните изисквания, музиката се 
комбинира с кадрите, създава фон, атмосфера и т.н. „Музиката също 
е кинематографичен език и като такъв трябва да говори със своите 
изразни средства“ [Шъ Уанчун, 2004].

Както повечето китайски композитори, създаването на вокална 
музика е доста важна част от музикалната практика на Шъ Уанчун, а 
художествената песен е един от най-любимите му жанрове за творче-
ска изява. Композиторът коментира  по следния начин оценките за 
своето творчество: „Художествената песен е жанр, който ми е при-
сърце. От всички мои композиции, като изключим музиката за някои 
филми като „Жена от добро семейство“, „Сун Ятсен“ и „Слънцето и чо-
векът“, съм най-удовлетворен от песните „В мислите съм с теб“ и 
„Песен за думата човек“ [Шъ Уанчун, 2004, с. 20].

В началото на 1978 г. пианистът Лиу Шикуън възлага на осем ком-
позитори, сред които и Оян Шъчун74, да напишат музика по стихотворе-
нието на поета Къ Йен „Моля, позволете“. Шъ Уанчун е дълбоко разчув-
стван от текста и веднага се заема с композирането на песен по него. 
В процеса на работа по стихотворението той стига да извода, че се 
налагат някои структурни промени в текста и се обръща за помощ към 
своя приятел, поета Джун Ся.  Корекциите в структурата и думите на 
стихотворението написват заедно с Джун Ся. След четири дни ожес-
точени спорове най-сетне редактираният текст е завършен, а загла-
вието на песента е променено от „Моля, позволете“ на „В мислите си 
съм с теб“.

Творбата е публикувана за първи път в броя на „Народен ежеднев-
ник“ (Женмин Жъбао) от 04.03.1978 г. Цялата песен възхвалява велики-
те постижения на премиера Джоу Ънлай (1898 – 1976), за когото винаги 
ще има специално място в душите на обикновените китайци. 
Сърдечната, искрена, нежна и дълбоко емоционална мелодия прелива от 
безкрайна мъка по премиера. В цялата творба е използвана пентатони-
ка за мелодичните теми. За да подчертае комбинацията от лирика и 
повествование в текста композиторът прибягва към структура от 
три части. 

Фактурата на акомпанимента към въвеждащата част (виж пример 
1) се характеризира с поредица от низходящи нонакорди, създавайки 
усещане за вглъбеност. Хармонията изисква разширяване и очаква да 
бъде развита. Чрез използването на нонакорди е изразена надеждата 
на хората, че някой ден премиерът ще се завърне сред народа. 
74  Китайски композитори
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безкрайната скръб на обикновените хора заради кончината на премие-
ра. Най-накрая нонакордите се спускат до тоническия акорд в ми бемол 
минор, след което започва темата.

Пример 1:

Тук трябва да отбележим един нюанс: въпреки че се използва мажо-
ро-минорната хармонична система, в най-горната мелодична линия се 
вижда, че тя е в пентатоничен лад. Така композиторът изобретател-
но е подготвил появата на следващата мелодия. Дял А е съставен от 
четири изречения. Композиторът използва възходяща кварта на слабо 
време като начало, мелодията продължава с малка терца до сол на 
втора октава, след което деликатно се развива низходящо, задържай-
ки се на тона ми. Следващите две изречения са с „еднаква глава и раз-
лични опашки“ [Liu, Ping, 2009, p. 11]. Третото изречение слиза надолу, 
прави завой и се изкачва нагоре, задържайки се на звук ша (китайски 
национални пентатонични тонове, тук то се отнася до сол). 
Последното изречение е сложно съчинено и приключва натоника (виж 
пример 2).

Тези четири изречения са завършени музикални фрази, подредени 
според логиката „издигане, подемане, завой, сливане“, вълнообразните и 
кръжащи мелодични линии предизвикват емоционални вълни. Мелодията, 
съответстваща на текста на първата фраза, започваща с „Дива гъс-
ка...“, представлява възходяща триола (прогресивен триплет) и низхо-
дящи тонове с декоративна функция (отнася се до модификацията на 
мелодичната фраза), което прави издигането и спускането в думите 
„Дива гъска“ съвсем ясно.
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Пример 2:

В мекото и деликатно звучене на тоналността ми бемол минор сла-
бото време, точките за удължаване на трайността, триолата и не-
принуденият ритъм пораждат емоционални пулсации. Чрез трите изре-
чения с акуратно изграден смислов паралелизъм помежду им постепен-
но се натрупва многослойна мелодика, която принуждава четвъртата 
музикална фраза да се разпростре до такт 6. За клавирния акомпани-
мент е избрана фактура, при която лявата и дясната ръка изпълняват 
главно триоли, следващи основната мелодия. 

Целият дял А се дели на две части, но мелодията е почти една и 
съща. Разликата е само в това, че текстовете на двете части са раз-
лични. Сравнението на лирическия Аз с „дива гъска“ и „сребриста змиор-
ка“ естествено и непринудено онагледява безкрайната скръб на обик-
новените хора по повод кончината на премиера.

В интерлюдията (виж пример 3) честата промяна на размера съз-
дава впечатление, което предизвиква различни отсенки на емоциите у 
слушателя. В тази част общият емоционален строй е малко по-наси-
тен от този в дял А. В акомпанимента на пианото последователно са 
използвани трилери в динамичната скала на форте и е потърсен ефект 
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не на напрежението дават тласък към следващото развитие в музикал-
ната драматургия.

Тази мелодия е по-дълга и достига десет такта, в които се продъл-
жава развитието на мелодията от първия дял. Акомпаниментът се 
променя – от предишните накъсани триоли преминава в непрекъснато 
надигащи и спускащи се вълни. Съпроводът на дясната ръка доминира и 
използва октавови прогресии, с което се внушават трескавите разми-
сли на лирическия герой и се поражда асоциация с натоварените със 
силни човешки емоции алегорични образи на дивата гъска и сребриста-
та змиорка, едната от които в своята волност се рее в небосвода, а 
другата странства из моретата.

Пример 3:

В дял Б вълнуващата декларативна музика контрастира с тази на 
дял А. Промяната се забелязва още в размера: от 2/4 и 3/4 в дял А се 
преминава в размер 6/8. В партията на клавирния съпровод във факту-
рата на лявата ръка е използвано басо остинато с добавено тремоло, 
за да се постигне ефекта на силно вълнение. В мелодиката се долавя 
разговорна интонация и след като целият раздел се повтаря, изрече-
нието „Но ти чуваш...“ придвижва музиката към кулминацията на цяла-
та песен. Това трогателно изречение се повтаря три пъти последова-
телно със средствата на секвенцията, но емоцията се променя от 
настоятелен призив към беззвучно ридание. Това е направено с цел да 
се образува „доминантна подготовка“ в края на фрагмента, която да 
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улесни репризата, като по този начин се подпомага преливането между 
средния фрагмент и репризата (виж пример 4).

Пример 4:

При проследяването на басовата партията в клавирния акомпани-
мент може да се проследи прогресията на низходящата бас линия с конфи-
гурация ми бемол, ре, до бемол, до бемол, си бемол, ла бемол, сол, фа бемол, 
ми бемол, ре бемол, до бемол, си, ла. Тази линия внася напрегнатост в от-
носително спокойната мелодия, придава ново вълнение в общата атмос-
фера и е в ярък контраст с предишния и следващия фрагмент.

Краят на дял Б е последван от сравнително къса клавирна интерлю-
дия. Интерлюдията представлява повторение с октава по-високо на 
последните две (виж пример 3) „Но ти чуваш...“, като във фактурата на 
акомпанимента мелодията, променена на акорди, идентични с главната 
тема, създава ефект на ехо из планински склонове. Следващите пет 
низходящи октавови скока с лява и дясна ръка пък образно наподобяват 
кристални сълзи, ронещи се от необятното облачно небе и навяващи 
печал в сърцата на хората.

Октавовият регистър се сменя от висок на нисък и в съчетание с 
постепенното затихване и забавяне въздействащо изразява искрена-
та и дълбока печал от смъртта на премиера (виж пример 5).

Пример 5:
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е същата както в първата част, с изключение на финала, в който кла-
вирният съпровод става по-динамичен, развълнуван и неспокоен. В тази 
част хармоничната функция остава в голяма степен непроменена, но 
чрез хармонични вариации изразява много по-силни  емоции, отколкото 
в първата част. Това извежда на преден план усещането за копнеж. В 
същото време се добавя контрастна вокална партия с ефект на ими-
тация (това се отнася до мелодията, която следва акомпанимента), 
която плавно се издига и спуска заедно с мелодията, повтаряйки и пре-
плитайки развитието, което прави тази част още по-дълбока от пър-
вата, както по отношение на музикалния почерк, така и по отношение 
на изразяването на чувствата.

Композиторът използва два акорда за преход към тоническия акорд, 
а след последната нота на мелодията използва шест такта за кода. 
Последната в текста дума „Небе“ продължава седем времена, през кои-
то в клавирния съпровод се използва фрагмент от интерлюдията, с 
който за финал изразителната мелодия на тази песен предизвиква у 
слушателя надеждата за по-добър живот в бъдеще (виж пример 6).

Пример 6:

Разглеждайки песента, не е трудно да се установи по принцип, че 
хармонията от първата част би могла да бъде възпроизведена без из-
менения. Шъ Уанчун се е отказал от този спестяващ усилия вариант и 
вместо него използва хармонични промени, така че мелодията и хармо-
нията в репризата да създадат слухов ефект за грандиозно симфонич-
но изпълнение. Затова може да се каже, че в клавирния акомпанимент на 
тази песен има силно изразена оркестровост и симфоничност. В кон-
цертните изпълнения на песента често се използва оркестров съпро-
вод.  Клавирният акомпанимент може да се възприеме като извлечение 
от слухово оркестров замисъл. Тази хипотеза е изцяло в съзвучие с 
творческите навици на композитора: „Когато композирам художестве-
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на песен, мелодията на вокала и инструменталният съпровод се раж-
дат едновременно. И макар че написаните от мен партитури са за пиа-
но, в главата ми звучи симфоничен оркестър...“ [Li, GuangHua, 2006, p. 1].

Следователно добре е преди изпълнението на творбата да анали-
зираме тембъра на  отделните инструменти в оркестъра, съотнесени 
към клавирния акомпанимент. Тогава ще забележим, че във въвеждаща-
та част на клавирния съпровод е имитирано звученето на флейта, при-
мес на лека тъга и меланхолия. В дял А се имитират струнните инстру-
менти (меко и протяжно като цигулка и виола); в интерлюдията се на-
подобява духов инструмент (валдхорна); в клавирния съпровод на дял Б 
дясната ръка продължава да търси тембъра на валдхорна, а лявата 
ръка предимно свири тремоло, с което е потърсена аналогия със звуче-
нето и метода на звукоизвличане на тимпаните. 

Приглушената мелодия придава на целия втори дял заряд на скрито 
напрежение и сила, а в последващата интерлюдия клавирният акомпа-
нимент прибягва към стакато при изпълнение на отделни тонове, ими-
тиращо ефекта на пицикато, а специално в 56-и такт е търсен тембъ-
ра на арфа. Мощното и пропито с чувства звучене в края на песента 
имитира ефект от цял симфоничен оркестър.

От извършения анализ на художествената песен „В мислите си съм 
с теб“ може да се направи извода, че самобитният творчески стил на 
влиятелния съвременен китайски композитор Шъ Уанчун му позволява 
да създаде художествени песни с оригинални характеристики, сред кои-
то е съвършеното съчетаване на вокална мелодия и клавирен съпровод. 
Хармоничните решения в клавирния съпровод разкриват ярка индивиду-
алност и водят до органична свързаност на музикалния материал. 
Всичко това превръща „В мислите си съм с теб“ в шедьовър на вокално-
то творчество в съвременен Китай.
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МЕЛОДИЯ, АКОМПАНИМЕНТ НА ПИАНО 

И КОМПОЗИЦИОННИ ТЕХНИКИ В КИТАЙСКАТА 

ХУДОЖЕСТВЕНА ПЕСЕН И ДРЕВНА ПОЕЗИЯ

Хуанг Боюй  
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Абстракт: Китайската художествена песен по текстове от поетиче-
ското наследство се развива вече цяло столетие. В първоначалния пе-
риод преобладава подражание и пряко заимстване от западните първо-
образци, но има творци като Луо Джунмин и Ли Инхай, които внимател-
но подхождат към китайската специфика от позицията на съвременни 
композитори и постигат въздействаща модерна песенна форма с висо-
ка художествена стойност. И макар да се срещат и несполучливи опи-
ти в това отношение, талантливият и всеотдаен труд на основното 
ядро композитори и изпълнители дава безценни плодове.

Ключови думи: Китайската художествена песен, поетическото на-
следство, 20-те години, пиано. 

MELODY, PIANO ACCOMPANIMENT, AND COMPOSITIONAL 

TECHNIQUES IN CHINESE ART SONG AND ANCIENT POETRY

Huang Boyu 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: From the beginning of the 1920s to today, Chinese art song based on 
texts from the poetic heritage has been developing for a whole century. In the 
initial period, imitation and direct borrowing from Western prototypes prevailed, 
but there were artists such as Luo Junmin and Li Yinghai who carefully ap-
proached the Chinese specificity from the position of modern composers and 
achieved an impressive modern song form with high artistic value. And although 
there are also unsuccessful attempts in this regard, the talented and dedicated 
work of the main core of composers and performers bears priceless fruits.

Keywords: Chinese art song, poetic heritage, 1920s, piano.

1. Естетически особености
Със своя неимоверно богат подтекст и интертекстуални връзки, 

древната китайска поетическа традиция предопределя естетически 
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особености, които съществено се отличават от западната художест-
вена песен. Уникалният ритъм на древната китайска поезия ще повли-
яе на хода в тенденцията на песенната мелодия (във всичките ú форми 
и прояви), а смисълът на стихотворението ще се отрази пряко на есте-
тическите характеристики на самата песен.

А. Дълбочина и многослойност на поетическата образност
Вокалната музика по класически стихове представлява синтез 

между слово и мелодия и разгръща сложната и деликатна емоционал-
ност на стиха. Изпълнителят трябва да вникне както в самите недра 
на стихотворния текст, така и в музикалната концепция на компози-
тора, за да изпее „неизразимото“ – само по този начин би могъл да 
предизвика у слушателя емоционален и интелектуален резонанс и да 
внуши авторовата художествена концепция. В изпълнителската ин-
терпретация стихът и мелодията би трябвало да достигат най-дъл-
бинните равнища на душевността, да докосват най-фините емоцио-
нални струни. Ако условно характеризираме западната музика, инстру-
ментална или вокална, с определението „дълбоко и проникновено на-
строение“, то за китайската музика, особено художествената песен 
по класически стихове, ще трябва да използваме словосъчетанието 
„бездънна дълбочина“. По време на династия Цин един проникновен из-
следовател на поезията пише следното: „Най-върховното качество на 
поезията се проявява в неизчерпаемостта на съдържанието, в проник-
новението на мисълта... Тя размива очертанията, преобразява кон-
кретните образи, постига непостижими за всекидневния разум прозре-
ния и ни пренася в неведоми селения...“ [Ye, Xie, 1990, p. 1]. Всъщност 
става дума за способността на поезията да покорява душата. Без 
това нейно качество достъпът до „неведомите селения“ и т.нар. „ду-
ховно опиянение“ са невъзможни. Вижда се, че значението на музикалния 
израз при комбиниране с добрата древна поезия открива нови възмож-
ности, пренесени от пулса на друга епоха. В сполучливата художестве-
на песен тези качества са проявени силно, защото възприемаме стиха 
през очарователното въздействие на музиката.

Б. Благозвучни рими и звукопис
Художествената песен е концептуално свързана с римата и звуко-

писа на текста. Най-общо казано, в китайската музика древните са 
преследвали повече въображаема красота и конотацията на музиката 
е въплътена в невидимото. В този смисъл китайската музикална есте-
тика се родее с традиционната китайска живопис и нейният принцип 
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ства постановката за „беззвучна празнота“. По същия начин стоят не-
щата и в поезията: тя се стреми с малко звукове да изрази дълбока 
емоция. Сякаш за поезията важи казаното по отношение на струнния 
инструмент гуцин – да създава ефирна красота, използвайки „празно-
то“, „далечното“ и „отсъстващото“ [ Lie, Zi, TANG WEN, CHINA].

Композиторите съблюдават същия естетически принцип: мелодия-
та в художествената песен е максимално семпла и елегантна, а глас и 
музикален акомпанимент се допълват взаимно. Понякога пеенето спи-
ра, за да даде възможност на пианото да създаде подходяща атмосфе-
ра, друг път пианото – за да излее душата чрез човешкия глас.

Йероглифът за „рима“ има значение и на „съзвучие, благозвучие“. В 
този смисъл римата представлява самият живец на китайското изку-
ство. Лу Шъ-юн от династия Мин твърди, че „римата означава живот, 
а липсата ú сочи смърт; римата е изящност, без рима всичко звучи по-
шло“ [Огледало в поезията, 1983, с. 1423]. Както се вижда за древните 
китайци римата като форма на благозвучие е залегнала в ритмите на 
вселената и е дълбоко вкоренена в съществуванието. В древния фило-
софски паметник „Лиедзъ“ е описана историята на певицата Хан Ъ, коя-
то останала без храна в царство Ци и за да не умре от глад, започнала 
да пее край градските порти. Местните хора били запленени от нейна-
та дарба, нагостили я богато и след като Хан Ъ си тръгнала, „песента 
ú продължила да звучи още три дни“. Тази хиперболизирана случка е до-
бър пример за преклонението на китаеца пред благозвучието. Затова 
не е случайно, че мелодиите на някои художествени песни са почерпени 
от древни китайски песни, към които е композиран клавирен съпровод.

Макар китайската художествена песен да заимства клавирния съ-
провод от западната музика, поради изконния стремеж към рима и бла-
гозвучие се наблюдават значителни формални разлики. На първо място, 
въпреки че в китайските песни клавирният съпровод също е полифони-
чен, същинското китайско звучене не може да бъде възпроизведено ця-
лостно от европейската хармоническа система. Необходимо е тя да 
бъде адаптирана според характеристиките на китайския пентатони-
чен строй и хармоничен рисунък, за да се открои уникалният национа-
лен стил на китайската художествена песен, с нейния дълбинен харак-
тер и непреходно очарование. 

Още в началото на миналия век композитори като Хуан Дзъ (1904 
– 1938) осъзнават тази необходимост и се стремят да внесат повече 
автентичност в използваните хармонии, но влиянието на западната 
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музика при тях все още е твърде осезаемо. Водеща роля в изследване-
то на китайската хармония има Тан Сяолин (1912 – 1948). Неговите 
елегантни и проникновени вокални произведения по класически тек-
стове са образци, които вдъхновяват мнозина композитори от след-
ващите поколения да насочат усилия към създаването на песни по 
такива текстове. Резултатите не закъсняват. Изисканите творби-
те на Луо Джунжун (1924 – 2021), Ли Инхай (1927 – 2007) и др. са плод 
на ясна естетическа концепция. Например: представителните ин-
струментални произведения „Три купчини Янгуан“ и „Флейта и бара-
бан в залез“ от Ли Инхай. Тя е резултат на проникновените им позна-
ния в областта на старинната култура и поезия, но и също и на 
съвременните западни принципи на композиране, които те интегри-
рат на китайска почва. Създадените по този начин художествени 
песни представляват вълнуваща сплав между мерено слово и благоз-
вучна музика.

2. Усъвършенстване на композиторската техника
След началния етап на училищните песни автори като Сяо Йоумей 

(1884 – 1940), Джао Юанжен (1892 – 1982) и др. започват да композират 
авторски песни с клавирен съпровод. Без тези ранни опити възникване-
то и развитието на китайската художествена песен са немислими. За 
първа китайска художествена песен в пълния смисъл на това понятие 
се приема „Великата река тече на изток“ на Цин Джу (музикален теоре-
тик, 1893 – 1959). Същевременно тя е и първата художествена песен по 
класическо стихотворение. В тогавашните художествени песни се за-
белязва доста силно влияние и заимстване от западното вокално изку-
ство. Клавирният съпровод и в двете представителни творби на Цин 
Джу – „Живея край горното течения на Яндзъ“ и „Великата река тече на 
изток“, е аранжиран според западната мажорно-минорна ладова систе-
ма, като хармоническият рисунък е в духа на западния късен класицизъм 
и ранен романтизъм. Мелодичният стил в песните на Цин Джу все още 
е под западно влияние, въпреки че ритмиката наподобява рецитиране 
на древна поезия (например речитативността в „Голямата река тече 
на изток“ или изпълнението на всеки йероглиф с отделен тон, което е 
характерно за китайската народна музика). 

Но в общи линии музикална стилистиката не е толкова китайска, 
което може да се обясни с особеностите на периода и привързаността 
на Цин Джу към западните принципи на музициране. Това обаче не отме-
ня неговите заслуги за оформянето на полифоничен клавирен съпровод с 
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ната песен като нов жанр в богатата съкровищница на китайската 
музика.

Хуан Дзъ много държи на китайския характер в мелодиката на свои-
те вокални произведения, някои от които са изцяло в пентатоничен 
звукоред. Такъв е случаят с песента „Изкачвам кулата“, която има еле-
гантна и деликатна мелодия с китайски привкус, макар и с хармонии 
според западната мажорно-минорна система. Композиторът понякога 
добавя звуци към хармоничния строй, заменящи някои непривични за ки-
тайското ухо тонове, така че слушателят да усети полъха на родното 
звучене. Естетическите търсения на Хуан Дзъ в жанра на художестве-
ната песен несъмнено имат своите върхови изяви. 

Тан Сяолин прави следващата голяма крачка напред. Творбите му 
съхраняват китайската пентатоника75, хармонията се откъсва от 
условностите на мажорно-минорната система в търсене на нови ре-
шения. Като използва т.нар. „пантоналност“ 76 на пентатониката за 
композиране на песни по класически стихове, той я комбинира със за-
падната додекафония. Може да се каже, че за времето си такъв тип 
звучене е представлявало истински пробив в музикалните търсения и е 
било като глътка свеж въздух за публиката. Произведенията на Тан 
Сяолин имат китайска мелодика и хармонии, носят духа на национална-
та музикална култура и същевременно са високохудожествени съвре-
менни композиции. Неговите творчески търсения, особено в областта 
на хармонията, оставят дълбок отпечатък върху дейността на учени-
ците му Сян Тун (1923 – 2011), Луо Джунжун и др.

В „Есенна песен“ на Луо Джунжун също е използвана пентатоника, 
но под влияние на своя учител Тан Сяолин авторът прибягва към съвре-
менни композиционни похвати, в съчетание с мотиви от китайската 
музика. Хармонията носи белезите на късния романтизъм и импресио-
низма, но авторът се опитва да разчупи стилистиката им, за да наме-
ри най-подходящия начин за изразяване на китайските пентатонични 
особености. Това вокално произведение в три части е конкретен израз 
на тази концепция. „Есенна песен“ добре онагледява новите творчески 
идеи и художествен почерк и, въпреки че поради ограниченията на тога-
75  Китайски пентатоничен режим, с „gong, shang, jue, zhi, yu (do, re, mi, sol, la)“ като тон 
на гръбнака.
76  Един от творческите методи на модернистичната музика. Терминът „пантон“ е въ-
веден от австрийския композитор А. Шьонберг, като означава „синтезиране на всички 
тонове“, за да илюстрира характеристиките на тоналната обработка в неговите про-
изведения, вместо да се нарича атоналност.
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вашния обществен климат мелодиката е сравнително традиционна, 
несъмнено за разглеждания период това е представителна класическа 
творба.

През 80-те години Луо Джунжун композира вокални произведения, 
които изцяло отговарят на понятието „художествена песен“. Сред тях 
попада и „Беритба на лотус в реката“, която днес се оценява като кла-
сически образец на съвременна художествена песен по древни стихове. 
Композиторът интерпретира по оригинален начин традиционната ки-
тайска система на „петте тона“ (т.е. китайския вариант на пентато-
никата) и по този начин разгръща нови творчески хоризонти за следва-
щите поколения композитори. За съжаление тази песен не е достатъч-
но популярна поради сериозните изисквания към изпълнителските уме-
ния и техника и е представяна много рядко дори на професионална 
сцена.

Ли Инхай дълги години изследва фолклорните хармонии и ги използва 
в творчеството си. Неговата песен „Нощем лодка спирам при Кленовия 
мост“ печели признание и популярност благодарение на елегантния ху-
дожествен стил и изящната симбиоза между поезия и музика. Творбата 
въплъщава китайската самобитност, но същевременно звучи съвре-
менно, като е сравнително лесна за усвояване и изпълняване. 
Ненадминатото изпълнение на певеца Дзян Дзяцян (р. 1935 г.) доприна-
ся песента да бъде призната за шедьовър на китайското вокално изку-
ство, в който композиторът прибягва към пантоналност, политонал-
ност и други похвати за постигане на убедителен художествен ефект.

3. Синтез между древна поезия и клавирно изкуство
Прекрасният свят на класическата поезия е важна органична част 

от традиционната култура и нейната естетическа същност. 
Древната поезия разгръща образи и изразява емоции чрез създаване на 
своеобразно настроение. От друга страна, в музиката се използват 
звуци за създаване на емоционална атмосфера, в която красивата ме-
лодия играе ролята на художествен образ. Следователно е напълно въз-
можно изобразяването на едни и същи художествени образи и настрое-
ния чрез синтез между художествените методи на двете изкуства.

Всъщност от естетическа гледна точка между китайската кла-
вирна музика и класическата китайска поезия има доста допирни точ-
ки. Както в древната поезия, така и в музиката акцентът е върху худо-
жественото претворяване и естетическият синтез между двете не 
само усилва художествената прелест, но и води до концентриране на 
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зика обръща сериозно внимание на ритмиката и интонацията, на фра-
зовото делене и редуването на акцентирани и неакцентирани срички. 
Като сърцевина на китайската култура поезията в синтезиран вид 
проявява особеностите на китайския език, като стриктно съблюдава 
етимологичната линия в стихосложението, основано върху редуване на 
равни (на китайски 平 ) и скосени (на китайски 仄 ) тонове. Подобно на 
музиката, в поезията ритмиката и благозвучието подсилват емоцио-
налната наситеност и открояват поетическото послание.

Повлияна от източната култура и естетика, китайската музика 
не се придържа към фиксирани модели, поради което в развитието на 
китайската музика за пиано се обръща по-голямо внимание на създава-
нето на музикални контексти, а характеристиките на „просветление-
то“ в музикалния процес са силно изявени. Линейното художествено ми-
слене за търсене на единство в промяната е благоприятно за създава-
не на хармонична красота и поетичност, поради което въплъщението 
на китайската древна поезия в музиката за пиано ефективно повишава 
нейната естетическа стойност.

4. Преподаване и обществена значимост на китайските худо-
жествени песни по класически стихове

Днес художествените песни по класически стихове все още се раз-
виват и разпространяват чрез преподаването им във висшите учебни 
заведения като компонент, който стимулира музикалното мислене на 
студентите, възпитава естетическия им усет и вдъхновява за твор-
чески музикални интерпретации.

Авторът на настоящия труд е убеден, че неотклонното възпитава-
не в университетите на вкус и разбиране за китайската художествена 
песен, както и непосредствените срещи с нея (като концертни изпъл-
нения или други форми на поднасяне) в дългосрочен план ще бъде от голя-
ма полза за запазването на китайската културна идентичност и ще 
играе важна роля за по-масовото възприемане от обществеността на 
постиженията на родната култура и изкуство. Количествените нат-
рупвания водят до качествени изменения, така че благодарение на уни-
верситетското преподаване новите поколения студенти все повече ще 
проявяват интерес, ще оценяват по достойнство и ще заобикват ки-
тайските художествени песни по текстове от класическата поезия.

Освен всичко това, като докторант в европейска страна с толко-
ва богата фолклорна традиция като България, бих желал да дам своя 
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скромен принос за разпространяването по света на великолепната 
традиционна китайска култура с нейната неповторима естетика и 
излъчване.
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РАЗВИТИЕ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА ВОКАЛНА МУЗИКА 

В ПЕРИОДА НА НОВОТО ВРЕМЕ

Ванг Шуайтунг 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Новата история на Китай обхваща периода от избухването на 
Опиумните войни през 1840 г. до основаването на Китайската народна 
република през 1949 г. Това е и един от най-бурните периоди в китайска-
та история, а по отношение на музикалната култура, с навлизането на 
западната музика постепенно се формират нови жанрове, например 
„Детски песенно-танцувални постановки“, „Нови народни песни“, 
„Оперният жанр „Ян“, „Националната опера“, различни от традиционната 
китайска музика от миналото, които през първата половина на XX в. се 
развиват с бързи темпове и се превръщат в основна тенденция в съвре-
менната китайска музика. Така се поставя началото на нов период на раз-
нообразни социални и музикални форми, паралелно съществуващи с тра-
диционната музика.

Ключови думи: Китай, периода на Новото време, народна вокална 
музика. 

THE DEVELOPMENT 

OF MODERN CHINESE NATIONAL VOCAL MUSIC

Wang Shuaitong 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: Modern Chinese history is from the outbreak of the Opium War in 
1840 to the People's Republic of China established in 1949, which was the most 
turbulent period in Chinese history. In terms of music culture, new music has 
been gradually formed since the introduction of western music, which is differ-
ent from traditional Chinese music. For instance, youth opera, new folk songs, 
Yangko opera, national opera, and so forth. In the first half of the 20th century, 
It’s rapid development has become a major trend in modern Chinese music, 
thus forming a new era of diversified social music structure parallel to traditional 
music.

Keywords: China, modern period, folk vocal music. 
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Новата история на Китай обхваща периода от избухването на 
Опиумните войни през 1840 г. до основаването на Китайската народна 
република през 1949 г. Това е епохата на постепенно формиране и раз-
падане на полуколониалното и полуфеодално китайско общество, която 
обхваща късния период на управление на династия Цин, както и режими-
те на временното правителство в Нанкин, Бейянското правителство в 
Пекин, националистическото правителство в Нанкин и в Чунцин. Това е 
и един от най-бурните периоди в китайската история, а по отношение 
на музикалната култура „с навлизането на западната музика постепен-
но се формират нови жанрове, различни от традиционната китайска 
музика от миналото, които през първата половина на XX в. се развиват 
с бързи темпове и се превръщат в основна тенденция в съвременната 
китайска музика. Така се поставя началото на нов период на разноо-
бразни социални и музикални форми, паралелно съществуващи с тради-
ционната музика“77. 

По отношение на традиционните музикални форми вокалните жа-
нрове като народните песни, операта и оперната музика претърпяват 
бързи промени и развитие през този етап. От друга страна, тради-
ционната селска музика продължава да възпява предимно различни ас-
пекти от селския живот и се развива в посока на достъпност, сем-
плост и адаптираност към нуждите на простолюдието. На този фон 
музиката, която навлиза в градовете, също се видоизменя, така че да 
отговаря на модерния градски живот и на гражданското съзнание, като 
силно разгръща своята артистичност, развлекателен характер, зре-
лищност и популярност. Някои по-влиятелни видове традиционна вокал-
на музика се изпълняват от професионални групи и солови певци, които 
се превръщат в техни емблематични представители. Други се усъвър-
шенстват и обновяват чрез инкорпориране на модерни музикални и кул-
турни компоненти, създават се и нови вокални жанрове, които са адап-
тирани към промените на времето. Така например, сливането и урбани-
зирането на вокалните техники в оперния жанр „Юдзю“, както и рефор-
мите в оперните жанрове „Юедзю“, „Пиндзю“ и свързаното с тях пови-
шаване на статута на жените-изпълнители много бързо налагат влия-
нието им в национален мащаб. Въпреки това, множество вокални музи-
кални жанрове запазват оригиналните си морфологични характеристи-

77  Уан Ючън и др. // Сборник статии по обща история на китайската музика (ред. Сун 
Дзиннан, Джоу Джуцюан). Образователно издателство на пров. Шандун, май 1993 г., стр. 
223	 (孙继南，周柱铨主编；王玉成等编著.	 《中国音乐通史简编》，1993年5月，山东教
育出版社,	第223页).
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местните фолклорни песни.
Що се отнася до новия тип музикално творчество, училищните 

песни и певческите дейности са основните му елементи в този период 
от китайската история. В началото на ХХ век оригинални авторски 
произведения се изпълняват масово в музикалните програми на новите 
училища и добиват широко разпространение в цялата страна. Тяхната 
форма съчетава в себе си напредничаво социално мислене, чрез което 
се поставя началото на нов период за модерното китайско музикално 
образование и насърчава разпространението на този тип музика и раз-
витието на академичното ú преподаване. Четвъртомайското движе-
ние за нова култура от 1919 г. също дава тласък на голям брой певчески 
дейности, които намират най-ярък израз в новосъздадени песни, отго-
варящи на нуждите на своето време, и революционни песни с антияпон-
ски характер. В по-късен етап китайските интелектуалци, които след-
ват в Япония, Европа и САЩ, един след друг се завръщат и носят в ро-
дината си музикалните познания и усъвършенстваните образователни 
концепции, които са научили в чужбина. Те организират курсове по во-
кална музика, композиция и инструментална музика в професионалните 
музикални училища и в основните училища, като по този начин полагат 
основите на развитието на съвременната китайска музика. По отно-
шение на вокалната музика, въвеждането на западното белканто, хоро-
вите и оперните певчески форми, я въвеждат в нова фаза, която коренно 
се различава от традиционната китайска национална вокална музика.

В периода на първоначалното развитие на висшето музикално об-
разование в Китай групи професионални композитори създават худо-
жествени творби, хорови песни, оратории и оперни произведения в за-
падни стилове. Постепенно тези нови музикални произведения разгръ-
щат своя географски диапазон и започват да заемат все по-значимо 
място в музикалния живот на обществото, превръщайки се във важна 
част от музикалната култура на студентите, интелектуалната класа 
и гражданите. Оперните произведения от този тип могат да бъдат 
обособени в три основни форми: имитация на западни оперни творби, 
като „Син на есента“ от Хуан Юанлуо, създадена през 1942 г.; усъвър-
шенстване на традиционни китайски оперни жанрове, като „Юе Фей“ 
на Уан Бошън, създадена през 1936 г.; и мюзикъли, като „Бурята над река 
Яндзъ“ от Ни Ър, създаден през 1934 г. Повечето от тези произведения 
се изпълняват в западния белкантов стил, който е коренно различен от 
народните мелодии, адаптирани към певчески и танцови постановки и 
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опери, като новите жанрови форми и техники на изпълнение оказват 
огромно въздействие и дълбоко влияние върху традиционната китайска 
народна вокална музика.

1. Нови музикални стилове на формите на вокално изкуство
1.1. Детски песенно-танцувални постановки
Създадената от Ли Дзинхуей през 20-те години на ХХ век форма на 

певческо и танцово представление за деца, разкрива сливането на за-
падната и китайската опера и се превръща в прототип на китайската 
народна опера, като по този начин дава възможност на ранното ки-
тайско музикално образование в обикновените училища да надгради 
тясното преподаване на певчески техники с по-разнообразни форми на 
изкуство. Ли Дзинхуей създава общо 12 творби, сред които шедьоврите 
„Врабчето и детето“ и „Малкият художник“. Той имитира основно запад-
ни оперни модели, като съчетава елементи на поезия, музика и танц в 
детските представления, а по отношение на аранжимента усвоява мо-
тиви от китайски фолклорни песни и опери, национализира ги и ги попу-
ляризира, придавайки по този начин автентичен роден колорит на опе-
рите за деца. Така например в постановката „Врабчето и детето“ са из-
ползвани народни мелодии като „Пастирчето Су У“ и „Сребърна коприна“, 
които са любими както на подрастващите, така и на възрастните.

1.2. Нови народни песни
Новите народни песни представляват революционните песни от 

този период, известни още като „червени песни“. Те създадени след 
Синхайската революция и Движението за нова култура чрез адаптация 
на традиционните фолклорни песни, като техните автори са литера-
турните творци или колективните маси, а в ранните работнически и 
селски движения повечето от тях са насочени срещу империализма и 
феодалното общество. По-късно, с разгръщането на съпротивителна-
та война срещу Япония и освободителната война, съдържанието на 
песните прокламира най-вече възхвала на Комунистическата партия и 
разказва истории за революционни герои. Емблематични примери в 
това отношение са „червените песни“, създадени на базата на фол-
клорните песни на провинция Дзянси през периода на управление на ко-
мунистическата партия в Дзинганшан, както и антивоенните песни, 
адаптирани от фолклорните песни на северна Шанси през периода на 
управление на комунистите в Йенан. Тази нова форма на народно твор-
чество не само спомага за предаването на традиционната музика в 
поколенията, но и открива нови насоки за развитието на народната 
вокална музика през следващите години.
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рактеристики. На първо място, те има силен национален стил, запазе-
ни са оригиналните мелодични рамки и техники на пеене, което им при-
дава традиционно звучене. Това не само засилва културната идентич-
ност и благоприятства приемствеността и развитието на народните 
песни, но също така разширява масовата основа и укрепва сплоте-
ността и борбеността на трудещите се. Така например класическата 
революционна песен „Изтокът е червен“, популярна по всички краища на 
страната, претърпява множество адаптации и впоследствие бива при-
лагана и в по-мащабни музикални произведения като симфонии и опери. 
По отношение на съдържанието, неин прототип е песента „Който про-
дади съвестта си, умира пръв“, която представя душевния порив на же-
ните за любов и оцеляване в старото общество. По-късно този текст 
е адаптиран към „Яздя на бял кон“ – песен, в която се описват женските 
любовни копнежи и антияпонските националистки чувства. И накрая, 
„Изганическа мелодия“ и „Изтокът е червен“ отразяват възхвалата на 
партията и родината от страна на народа. „От историческа гледна 
точка развитието на „Изтокът е червен“ всъщност представлява уна-
следяването и трансформацията на народната музика – динамичен про-
цес, който отразява и промяната на субекта на народната музика в 
зависимост от състоянието на съществуване, културния статус и 
естетиката“78. 

Втората характеристика на този тип творчество е наличието на 
уникални за времето си особености. Традиционните фолклорни песни се 
съчетават с революционните теми на периода и се превръщат в бойно 
оръжие на пропагандата. Така например „Напев от планината Имън“, 
която по начало е трудова песен от района на едноименната планина, 
през 1940 г. се превръща в антияпонския пропаганден марш „Срещу сре-
щата в Хуанша“, когато е адаптирана колективно от литературни ра-
ботници, за да послужи на целите на антияпонската съпротива. След ос-
вобождението тя е преименувана на „Напев от планината Имън“ и се из-
пълнява по всички краища на страната, а по-късно е призната от ЮНЕСКО 
за една от двете най-представителни китайски народни песни.

1.3. Оперният жанр „Ян“
През май 1942 г., на симпозиума за литература и изкуство в Йенан, 

Мао Дзъдун предлага „единство на политиката и изкуството, единство 

78  Ма Дунся. Народни песни от Северна Шанси в Червената земя. Т. 1. Картографско 
издателство Шанси, 2007, с. 3 (马东霞；红色土地上的陕北民歌——上，西安地图出版
社，2007年出版，第3页).
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на съдържанието и формата, единство на революционното политиче-
ско съдържание и на възможно най-съвършената художествена форма“, 
чрез което поставя по-ясни и по-конкретни изисквания към културата и 
изкуството. Той също така установява и политическата линия, че „ли-
тературата и изкуството трябва да бъдат ориентирани към масите и 
да служат на работниците, селяните и войниците“, с което революцио-
низирането на формите на народната музика се превръща в нова тема 
в литературата и изкуството на Йенанския период. 

Една от тези форми на музикално изкуство е оперният жанр „Ян“, 
който първоначално възниква като фолклорно песенно-танцувално 
представление. Впоследствие изпълнителите надграждат тази осно-
ва и възприемат елементи от местните оперни жанрове „Уей-ър“, „Дао-
ър“ и народните песни от северните части на провинция Шаанси под 
формата на  едногласно пеене, дуети и хор, създавайки нова форма на 
изкуството, съчетаваща музика, танц и драма, която се превръща в 
прототип на китайската народна опера. Представителни произведе-
ния са „Брат и сестра разработват пустошта“ и „Съпрузи се учат да 
четат“. Езикът и мелодията на тези произведения имат силен местен 
колорит, а оркестърът е съставен предимно от фолклорни инструмен-
ти, като при необходимост се добавят и западни инструменти. 
Сюжетът е сравнително прост, с двама или трима герои, съдържание-
то е свързано най-вече с производството, постъпването в армията и 
популяризирането на културата. Операта се играе в много части на 
страната и поради богатата си житейска атмосфера дава на военни-
те и цивилните ново художествено преживяване, което бързо я превръ-
ща в сензация не само в района на Йенан, но също и в граничните об-
ласти между провинциите Шаанси, Гансу и Нинся, както и в най-мощно-
то оръжие за пропаганда и организиране на масите.

1.4. Националната опера „Белокосото момиче“
Операта е написана през 1943 г. от Академията за изкуства „Лу 

Сюн“ и успешно изпълнена през 1945 г. като комбинация от западна и 
китайска вокална музика. Оттогава насетне литературните творци в 
Йенан започват да наричат оперния жанр на това произведение „нова 
опера“. „Белокосото момиче“ успешно стъпва на западните оперни фор-
ми, като използва солисти, беквокалисти, редуващи се певци и хор, как-
то и полифонични музикални композиционни техники като хармония и 
полифония, а оркестърът включва смесица от китайски и западни ин-
струменти. В оперния стил фолклорните мотиви са широко използвани 
като тонална основа за доминиращите партии на главните герои, а 
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позиционни техники, с цел да се подсили въздействието ú, да ú се при-
даде по-силен драматизъм и по-пълноценно да се изобразят героите. По 
отношение на пеенето, всички актьори използват техники от фолклор-
ните песни и традиционните стилове на китайското оперно пеене. 
Затова този вид опера представлява успешен опит за съчетаване на 
местните китайски вокални методи със западните оперни форми. 
„Белокосото момиче“ остава като емблематично произведение, което 
бележи началото на новата китайска опера и полага основите на ней-
ното развитие, както и на еволюцията на народната вокална музика 
през следващите години.

2. Събиране на народни песни
След периода „Четвърти май“ Дружеството за музикални изследва-

ния и Институтът по изучаване и опазване на музикалното наследство 
на Пекинския университет започват целенасочено изследване на ки-
тайските народни песни. По-късно през 1937 г. етномузикологът Уан 
Луобин обхожда провинциите Гансу, Цинхай и Синдзян, където събира, 
съпоставя и адаптира местното фолклорно творчество. Неговата 
дейност има голям принос за разпространението и развитието на ки-
тайските народни песни, което му спечелва прозвището „Царят на 
песните от западните краища“. През 1938 г. Китайската комунистиче-
ска партия създава Академията за изкуства „Лу Сюн“ като общообразо-
вателно учебно заведение за литература и изкуство, чиято задача е да 
култивира литературни и художествени кадри по време на антияпон-
ската война. Впоследствие е създадена и Китайската асоциация за из-
следване на народната музика, която събира и сравнява хиляди произве-
дения на фолклорното творчество, предоставяйки богат източник на 
музикален материал за изучаване на народната музика и създаване на 
нови произведения в освободените райони, особено на опери с револю-
ционно съдържание от жанра „Ян“ и техните производни 
разновидности.

През 1945 г. Националната музикална консерватория създава 
„Дружество за планински песни“, което активно събира и сортира на-
родни песни и създава нови аранжименти със съпровод на пиано на 
най-добрите от тях. Впоследствие е организиран и Фестивал за изпъл-
нение на народни песни, на който за първи път в историята на ки-
тайската музика фолклорни произведения се изпълняват под формата 
на концерт със съпровод на пиано, което стимулира развитието на из-
куството на китайската народна вокална музика в нова посока.
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3. Спорът „родно – чуждо“ относно методите на пеене на ки-
тайските народни песни

В периода от 1938 г. до 1945 г. Академията за изкуства „Лу Сюн“ 
предлага музикални образователни програми, като повечето от вокал-
ните педагози по това време се придържат към белкантовия метод на 
пеене. С появата на оперния жанр „Ян“ и на нови оперни и вокално-музи-
кални форми, традиционните китайски певчески методи и западните 
певчески техники се сблъскват, което поражда оживени дебати относ-
но тяхното приложение. Това отваря страницата на спора „родно – 
чуждо“, в който и двете страни имат своите основания. От една стра-
на, западната музика съвсем отскоро е навлязла в Китай, поради което 
за широката общественост е трудно да оцени и приеме белкантовото 
пеене, а някои музиканти дори имат силни предразсъдъци спрямо него, 
достигащи до дискриминация. От друга страна, привържениците на 
белкантото считат, че това е най-научно издържаният метод на пее-
не и изказват силни предубеждения към традиционните китайски пев-
чески техники. В тези спорове има два важни аспекта, които следва да 
бъдат разяснени. 

На първо място, ранното белкантово пеене в Китай е незряло, пора-
ди което в този период то често е осмивано с епитети като „мучене 
на крава“ или „пелтечене“. С появата на белкантото в страната него-
вите певчески методи все още се намират в начален стадий и не са 
достатъчно разработени, за да бъдат качествено преподавани и из-
пълнявани. По това време множество китайски преподаватели и сту-
денти, занимаващи се с белканто все още не са решили техническите 
проблеми на пеенето и на артикулирането на китайски език като цяло, 
а не проблемите на белкантовото пеене в частност.

На второ място, в този период традиционните китайски методи 
за пеене все още не са достатъчно добре изведени и систематизира-
ни. Традиционното китайско народно пеене обхваща 56 националности 
и три големи категории – фолклорни песни, речитативни песни и ки-
тайска опера. Всички те се характеризират с разнообразни форми и 
различни вокални техники, и дори голяма част от изпълнителите и пре-
подавателите на традиционното китайско народно пеене владеят 
само част от тези техники. Освен това в условията на войните, които 
се водят по онова време, изследователите на вокалната музика имат 
възможност да се съсредоточат само върху отделни области на народ-
ното пеене без да могат да анализират по-широк набор от певчески 
разновидности и похвати. Поради това те не успяват да създадат сис-
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Така например изпълнителите от оперите „Съпрузи се учат да четат“ 
и „Белокосото момиче“ Ли Бо, Уан Дахуа и Уан Кун прилагат вокални тех-
ники, възприети от местните народни песни и опери към новите форми 
на музикални творби, но при изпълнението им често се натъкват на 
технически проблеми, като например невъзможност за изпяване на ви-
соките тонове или прекъсване на гласа при смяна на вокалния 
диапазон.

Поради различните недостатъци на традиционните народни мето-
ди на пеене и на ранното белкантово пеене в Китай, те се оказват не-
способни да изразят напълно идейния заряд на музикалните произведе-
ния на новата епоха, което поставя началото на конфронтацията меж-
ду двата певчески метода и създава условия за последвалото развитие 
на комбинация от западни и китайски вокални техники, както и за раз-
витието на методите на народното пеене в китайските академични 
среди. 
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КИТАЙСКИ МНОГОГЛАСНИ НАРОДНИ ПЕСНИ – AНАЛИЗ 

НА МУЗИКАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОЛЯМАТА ПЕСЕН 

НА НАРОДНОСТТА ДУН

Ян Джию  
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Със своя прост, естествен звук и прекрасна хармония „Голямата  
песен на етническата група дун“ (наричана „галао“ или „гама“ на местен 
диалект; според някои преводачи е възможен превод на български език 
като Великата песен на националността дун) е известна още като „ори-
енталската акапела“. В тази статия чрез  анализ на частите, музикални-
те форми, мелодията, стила и други елементи се интерпретират музи-
калните характеристики на Голямата песен на етническата група дун, за 
да се подпомогне изясняването на културата на народността дун.

Ключови думи: Голямата песен на етническата група дун, музикални 
характеристики, многогласни народни песни.

ANALYSIS ON THE MUSICAL CHARACTERISTICS OF THE GRAND 

SONG OF THE DONG ETHNIC GROUP

Yang Zhiyu  
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The Grand Song (also known as galao or gama in Dong dialect) of 
the Dong ethnic group is known as the „Oriental A Cappella“ for its simple, nat-
ural sound and wonderful harmony. This article interprets the musical charac-
teristics of Dong nationality Grand songs by analyzing the parts, musical forms, 
melody, mode and other elements of Dong nationality Grand songs, in order to 
help the inheritance of Dong nationality culture.

Keywords: Grand Song of the Dong ethnic group, Musical characteristics,  
Multi-parted Folk Song.

Китай е мултиетническа страна и всяка етническа група има мно-
го популярни многогласни народни песни. Повечето от тези народни 
песни са популярни сред местните жители. В традиционни и ежедневни 
дейности, жертвоприношения, забавления и т.н. постепенно се разви-
ват след дълъг период на масово устно творчество и изпълнение.
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нически групи в Китай, много характерна е „Голямата песен на етниче-
ската група дун“. „Голямата песен на етническата група дун“ е откри-
та през 50-те години на ХХ в. и опровергава дългогодишния предразсъ-
дък в западните музикални среди, че в китайския фолклор няма много-
гласни хорови песни. През 1986 г. Голямата песен на етническата група 
Дyн е изпълнена в Националния театър „Шатле“ в Париж, Франция 79.

През 1994 г. „Голямата песен на етническата група дун“ е изпълнена 
и на гала вечерта на Китайската национална телевизия по случай 
Пролетния фестивал. На 30 септември 2009 г. ЮНЕСКО вписва 
„Голямата песен на етническата група дун“ от автономните префек-
тури Миао и Дун в провинция Гуейджоу в представителния списък на 
човешкото нематериално културно наследство. Голямата песен на на-
ционалността Дун е „гласът на нацията и културата“ 1. От тук се виж-
да, че „Голямата песен на националността дун“ не само заема важно 
място в историята на китайската национална музикална култура, но и 
заема почетно място в историята на световната музика.

I. Въведение в „Голямата песен на националността дун“
Народността дун обитава китайските провинции Гуейджоу, Хунан, 

Гуанси, Хубей и прилежащите им райони. Според Статистическия годиш-
ник на Китай за 2021 г. числеността им наброява  3 496 000, като най-кон-
центрирани са в Липин, Жундзиен и автономния окръг Сандзиен Дун в 
Гуанси. Народността дун има свой език, но може да говори и мандарин.

Историята на народността дун е на повече от 2500 години. Преди 
основаването на Китайската народна република народността дун е 
етническа група без писмен език. От древни времена до наши дни тех-
ните разкази, история и лирика се предават устно. „Китайските йерог-
лифи се предават чрез книгите, а народността дун няма писмо, с което 
да предаде песента; тя се предава от бащи на деца и внуци“ 80. Оттук 
става ясно, че същността на културата на народността дун се крие 
именно в техните песни. 

Няма да е грешно, ако назовем народността дун „пеещата oбщ-
ност“, а населеното място Дун е известно още като „дом на поезията 
и океан на песните“. От древни времена съществува китайска поговор-

79 1Гън Юн. Полифонично изследване на Голямата песен на етническата група дун. [J] 
Grand Stage, 2012 (7), p. 37 – 38.
80  Тан Хоуфън. Осемстотингодишна история на изучаването на Голямата песен на ет-
ническата група дун. [J]. // Списание на Гуейджоуския университет на малцинствата (из-
дание за философия и социални науки), 2019 (6),  p. 1 – 109.



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

200

ка, която гласи, че „оризът подхранва тялото, а песента – сърцето“. 
Пеенето има висок статус в социалния живот на народността дyн. 
Старците преподават песни, по-младите пеят песни, певците изуча-
ват песни и ги предават от поколение на поколение, което се е превър-
нало в обществен обичай. Благодарение на това културата на дyн е 
запазена във времето и постепенно привлича вниманието върху себе 
си. „Голямата песен на етническата група дун“, песните, изпълнявани 
под акомпанимента на пипа81, блокадните песни82, са отлични предста-
вители на музиката на националността дyн. Сред тях най-характерна-
та народна хорова музика е „Голямата песен на дун“, която се предава 
от поколение на поколение.

„Голямата песен на етническата група дун“ има дълга история, коя-
то води началото си от Периода на пролети и есени и Периода на вою-
ващите царства83. Ритъмът и стилът в „Песента Юрен“ на Лю Сян по-
лагат основите за създаването на „Голямата песен на етническата 
група дун“. По време на династията Сун  „Голямата  песен на етниче-
ската група дун“ е достигнала сравнително зрял етап. Например Лу Ю 
от династията Сун записва в книгата си „Записки за Лао Сюеан“ колек-
тивното пеене „гъ лин“84. По времето на династията Мин в някои райо-
ни на етническата група дyн е разпространена „Голямата песен на ет-
ническата група Дyн“. В „Чъ я“ на Куан Лу от времето на династията 
Мин е записано, че „дългата песен „затворя очи“ и поклаща глава и кра-
ка“85, тоест описва изпълнението на „Голямата песен на етническата 
група дyн“.

81  Песен на пипа, вид народна песен на дун, е монофонична народна песен на етническа-
та група дун в Южната част на Гуейджоу, Китай. Нарича се „Га Пипа“ на езика на дун и е 
кръстена на акомпанимента на пипа, музикален инструмент от националността дун. 
Популярна е главно в Липин, Ронгдзиен, Конгдзиен в Гуейджоу, Сандзян в Гуанси и други. Има 
дълга история и почти всеки може да я изпее.
82  Блокадна песен, вид народна песен на националността дун,  разпространена най-вече 
в районите на националността  дун в Гуейджоу, Хунан и Гуанси. По време на празници 
младежите и девойките посещават други села на групички. Само  след  края на песента 
гостът може да влезе в селото.
83  Пролетният и есенният период и Периодът на воюващите държави е периодът на 
древната китайска история от около 770 г. пр. н. е. до 221 г. пр. н. е.
84  Поетът от династията Сун-Лу Ю (1125 – 1210) записва в „Записките на Лао Сюеан“ 
(том 4), че „мъжете и жените се събират заедно, за да пеят песни, а по време на селско-
стопанските паузи има сто или двеста души, които държат ръцете си и пеят, а няколко 
души свирят на шен“.
85  Поетът от династията Мин-Куан Ся (1604 – 1650) прави следното описание в „Чъ Я“ 
(том 1): „Добър в музиката, свирене на хуцин, свирене на шестте тръби, дълго пеене 
песни със затворени очи и пауза. Поклатете крака...“.
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та на националността дун. Тя няма съпровод и диригент. Със стриктно 
обучение певците често я изпълняват на един дъх, което е едновремен-
но завършено и перфектно. Народността дун има традиционни певче-
ски трупи и хорови организации. Всеки път, когато посещават фести-
вали, хорове или посрещат хорове, те изпълняват песни и по този начин 
придобиват репутацията на пеещите „големи песни“. Когато трупата 
пее, водещият певец се комбинира с припева на тълпата, за да отдели 
високите и ниски партии. Пълната му структура, съставена от много 
части, е най-съвършеният фолклорен хор, открит в Китай досега, и е 
известен като „гласът на небето“.

II. Анализ на музикалните характеристики на „Голямата песен на 
националността дyн“

„Голямата песен на националността дyн“ има своите уникални худо-
жествени характеристики. Това е вид хорова песен с относително го-
ляма структура, която често се пее на фестивали и събирания, на се-
дянки, в природата или при посрещане на гости. По време на пеене мъ-
жете и жените сядат от двете страни и пеят под формата на двойка 
песни, които имат силен церемониален колорит. Представителни про-
изведения включват: „Песен на цикадата“; „Красотата на Джу Лан 
Лиен“; „Безразсъдни и красиви“ ; „Юeн Дун“, „Голямата планина е наисти-
на красива“ и т.н.

1. Характеристики на вокалната част
Преобладава двугласната форма, понякога се наблюдават къси раз-

клонения, образуващи три гласа. Обикновено двамата певци се реду-
ват да ръководят високата гласова част, а ниската част е припев, из-
пълняван от поне четирима души до дузина души. Високият глас се на-
рича „мъжки глас“ от националността дун, а ниският – „женски глас“. 
Разликата между „Голямата песен на етническата група дун“ и обикно-
вения хор е, че при обикновения хор основната мелодия е завършена от 
високия глас, докато основната мелодия на „Голямата песен на етниче-
ската група Дyн“ е в ниската част, а горната част е производна.

2. Особености на музикалната форма
Структурата на „Голямата песен на етническата група дyн“ е 

строга и изящна и притежава триетапна характеристика. Всяка  пе-



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

202

сен се състои от три части, разделени на начало, основна част и край 
на песента. Структурата на текста се разделя основно на „една песен 
с множество думи“, „една дума с една песен“ и „една дума с множество 
песни“. „Една песен с множество думи“ е категорията с най-голям брой 
големи песни на етническата група дyн и всички класически големи 
песни на етническата група дyн принадлежат към тази категория. 
„Една дума с една песен“ е сравнително малка на брой категория. Този 
тип обикновено имат само мъжки или женски гласове. „Една дума с мно-
жество песни“ е най-малобройната категория и вероятно е форма на 
процеса на развитие на „Голямата песен на националността Дун“.

Съществуват много форми на дуетно изпълнение на големите 
песни на етническата група дyн, а музикалната форма на песента е 
гъвкава и променлива. Понякога песента е съставена от прости повто-
рения на предишното изречение и следващото изречение, но всеки път 
при повторение се наблюдават определени промени. Обикновено голе-
мите песни на националността дун се изпълняват от мъжки и женски 
хорове. Пеенето е по-тържествено. Когато пристигнат гости от дру-
ги населени места, главният хор на селото при посрещането им първо 
изпява „Ей, Хайдин“ (ако гостуващият отбор е момчета,  отборът на 
домакините трябва да е съставен от момичета; в противен случай, ако 
гостуващият отбор е момичета, домакините ще бъдат момчета), а 
след това идва ред на гостуващия хор, който пее предимно комплимен-
ти. След това гостуващият отбор „отговаря“ на песента, най-вече с 
думи на възхвала. Структурата на „Ей, Хайдин“86 е уникална, като ос-
новно се състои от многократни промени в горното и долното 
изречение.

Пример 1. „Ей, Хайдин“ се пее, когато мъжете са домакини и всички 
части, отбелязани с А в партитурата, са А-изречения, изпети от мъжа.

86  „Ей, Хай“ е функционална дума, използвана, за да кажеш здравей, „отгоре“ означава 
покана за мъже и жени и е приятелско име за посетители от противоположния пол.
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III. Метод на вокализация 
Вокалният обхват на „Голямата песен на етническата група дyн“ 

не е широк, но благодарение на особения тембър на пеене на мъжете и 
жените могат да се постигнат доста шокиращи звукови ефекти. Тази 
вокална характеристика е далеч по-различна от стила „белканто“ и за-
падните методи на пеене, които познаваме добре, и е много специален 
метод на пеене в Китай.

При пеене на „Голямата песен на етническата група дyн“ се обръща 
голямо внимание на използването на резонансните кухини на главата, 
т. е. на носната, устната кухина и фаринкса. Резонансната точка на 
произношение е по-висока в сравнение с другите методи на пеене, а 
87  Фан Дзуин. Изследване на китайските многогласни народни песни [M]. Народно музикално 

издателство, 2014.
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резонансната точка на високата позиция не е подчертана. Фаринксът 
е отпуснат, но не прекалено отворен. Устната кухина обикновено е 
разширена странично, без да се отваря прекалено много, а произвежда-
ният звук е предимно естествен. Страничното отваряне на фаринкса 
и силното затваряне на гласните струни могат да произведат ярък 
реален звуков ефект, което прави тембъра изключително хомогенен.

В този случай системата на дишане е много важна, а този метод 
на пеене изисква подкрепа на дишането с помощта на диафрагмата. С 
промяната на съдържанието на песента се появява „етествен глас“, 
поддържан от определена резонансна кухина, която може да произведе 
много силен цикадоподобен звук.

IV. Характеристики на мелодията
По отношение на мелодичните характеристики горната и долната 

част са връзката на звукоподдържащата техника. Басовата партия 
често служи като основна мелодия,  въпреки че е в по-ниска позиция, но 
пеят повече хора и силата на звука е по-силна от тази на горната пар-
тия, като в същото време не покрива високата. Високата партия се 
държи от един или двама души на свой ред, които пеят варианти на 
основната мелодия, а понякога високата част се превръща в поле за 
творчески импровизации.

Използването на полифония е отразено общо в четири аспекта:
1. Първата част се изпълнява от солиста. Втората част е основ-

ната мелодична част, като хармонията е скрита и се появява след на-
чалото на първата част, подобно на пеенето на декоративния тон, кое-
то играе ролята на „добавяне на цвят“ към мелодията.

2. Мелодията на двете части е силна и има известен хоров ефект.
3. Основната мелодия е в първата част, а втората част се пее 

непрекъснато с  тоника на тоналния тон на режима или в същия ритъм 
на основната мелодия. 
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4.  Двамата водещи певци често си разменят вокалните партии, 
като вторият имитира фонетиката на първия, което образува смеси-
ца от индивидуални певчески цветове. Контрастът, единството и хо-
ровото звучене на водещите певци образуват вокално произведение с 
богати промени в тембъра.

88  Фан Дзуин. Изследване на китайските многогласни народни песни [M]. Народно музикално 

издателство, 2014.
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V. Модални характеристики
„Голямата песен на етническата група дун“ също използва богати 

китайски фолклорни музикални ладове, които са базирани на уникалните 
китайски  пентагонични построения89 „Gong (гонг),  Shang (шанг), Jiao 
(дзиао), Zhi (джи),  Yu (йу)“.

Таблица 1. Китайска пентагонична гама

Пример за използването на китайския петтонов cтил в „Голямата 
песен на етническата група дун“ може да се намери в прелюдията към 
пример 2. Първата строфа на увертюрата е типичен пример за различ-
ни тоналности и тонални промени. От 1-ви до 3-ти раздел е тоновият 
лад F гонг, основните скали са F, G, A, C, D – пет основни гами, а F е 
тониката на лада. От 4 до 7 раздел са в лад bD гонг, основната гама е 
bD, bE, bF, bA, bB са петте основни тона, а bD е тониката на лада. 
Основната мелодия от началото на pаздел 7 до началото на pаздел 10 
се променя във лад F гонг, образувайки друг лад, припокриващ се с тона 
bD по-долу. Последните 3 раздела са настроени в лад F йу. Основните 
скали са #F, A, B, #C и E, а #F е тониката.

III. Заключение
„Голямата песен на етническата група дун“ е тясно свързана с оби-

чаите, характера, психологията и жизнената среда на народността 
дyн, отразява историята и културата на етническата група дyн, кул-
тивира душата и чувствата и изразява мислите и емоциите на хората 

89  Принципът на пентагоничната гама е, че петте тона са подредени според опреде-
лен тон, според перфектна квинта нагоре или перфектна четвърта надолу, като до, сол, 
ре, ла, ми. Те образуват основната гама на китайската пентагонична гама (Seale): C, D, 
E, G, A. Въпреки че пентагоничните тонове се използват и в други части на света, те се 
различават в различна степен по състав и специфичното използване на тоновете. Китай 
се основава на петте тона на Gong, Zhi, Shang, Yu, Jiao. Липсва минорна секунда и тритон, 
което прави звука прост и синергичен, а частичният тон обикновено е във вторична или 
подчинена позиция. Всяко ниво на тон в пентагоничната скала може независимо да фор-
мира пет различни музикални стила на пентагонични тонове.
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са не само музикално изкуство, но и важна част от разбирането на со-
циалната структура, културното наследство, брака и духовния живот 
на народността дун. Тя има изследователска стойност в различни ас-
пекти като история на образованието, социална история, идеологиче-
ска история и история на брака. „Голямата песен на етническата група 
дун“  също така е едно от отличните древни художествени наследства, 
запазени в Китай, и е уникално цвете в градината на полифоничния хор 
на различните етнически групи в Китай. Неповторимият му художест-
вен стил е независим от китайския народен полифоничен хор. 
Същевременно тя е и несравнима перла в международния фолклорен ху-
дожествен свят, достойна за изучаване и изследване.
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ХРИСТОМАТИЙНИТЕ ПЕСНИ НА ИВАН ВЪЛЕВ ПРЕЗ ПРИЗМАТА 

НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДЕН ХОР

Рада Б. Славинска  
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: В доклада се разглеждат някои аспекти от обучението по ди-
рижиране на народен хор, свързани със създаването на учебна литера-
тура и включването на песни за народен хор от Иван Вълев в тях. 
Обобщени са най-характерните черти от композиционния почерк на 
този композитор, превърнали няколко негови произведения за народен 
хор в христоматийни. 

Ключови думи: дирижиране, народен хор, обработка, обучение.

THE EXEMPLARY SONGS OF IVAN VALEV IN THE CONTEXT 

OF THE FOLKLORE CHOIR CONDUCTING INSTRUCTION

Rada B. Slavinska  
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The research paper explores some aspects of the folklore choir con-
ducting instruction, in relation to authoring instructional books and the inclusion 
of Ivan Valev's songs in it. Summarized are the specific traits of the composer's 
compositional style, that have made some of his works to be considered 
exemplary.

Key words: conducting, folklore choir, adaptation, instruction.

Иван Вълев (1928 – 2010) е един от най-утвърдените и разпознава-
еми автори в жанра „песен за народен хор“. Дългогодишен ръководител 
на Северняшкия ансамбъл, той безусловно успява да заслужи обичта и 
уважението както на своите съвременници, така и на днешните слу-
шатели и изпълнители. Съумял да улови в творбите си онова изключи-
телно крехко равновесие между селското и градското, между класиче-
ското и фолклорното, между характерно северняшкото и общобългар-
ското, композиторът ни оставя редица произведения, залегнали в обу-
чението по дирижиране на народни състави. Освен своята популяр-
ност, те намират място в учебната литература заради низ свои ка-



22чества, но най-важното са големите възможности за интерпретация, 
заложени в самата музикална тъкан и форма. „В начина, по който Вълев 
осъществява гласоводенето, в типа на хармоничните връзки, дори в 
мелодиите, които той твори, се „чуват“ редица типични хармониче-
ски, мелодически, дори темброви нюанси от духовите оркестри, дълбо-
ко сраснали се с музикалния живот на Северна България...“, казва 
Димитрина Кауфман  [Кауфман, 1998, с. 182]. Подобна синтезирана оцен-
ка на композиционния почерк на Иван Вълев доста точно очертава 
най-характерните му черти.

Известна е позицията на Иван Вълев към народния хор като вокален 
състав с огромни художествени възможности90. Макар и да не влиза тео-
ретично в самостоятелно заявена позиция по време на разразилите се 
дебати на страниците на списание „Българска музика“ през 70-години на 
XX век относно композиционното развитие на обработката, все пак точ-
но неговата концертна заявка през 1974 г. – а именно самостоятелният 
концерт на хора на Северняшкия ансамбъл с 24 акапелни творби91 – тлас-
ка фолклорното хорово изкуство в „магистралата“ на елитната худо-
жественост, припозната от музикалната критика като върхови пости-
жения в българското хорово изкуство. „С нарастването на авторитета 
на Северняшкия ансамбъл той се превръща в модел – естетически и ин-
терпретаторски – за създаване или по-нататъшно развитие на много 
народни хорове от Северна България“ [Делирадев, 2000, с. 25].

Самият Иван Вълев като композитор, диригент и публицист фоку-
сира вниманието върху трудностите в реализирането на фолклорното 
хорово изкуство: „От една страна, трябва да се получи пълноценно, с 
много израз и художествени достойнства хорово пеене, от друга – то 
90  По отношение диригентските концепции и интерпретаторски претворявания на 
Иван Вълев Ваня Монева конкретизира: „Диригентският почерк на Вълев е между най-за-
помнящите се. По отношение психо-емоционалния критерий неговото излъчване, предел-
ната яснота в мануалния показ, лиричната нагласа, свободата на интерпретациите – го 
поставят в групата на „емоционалните“ диригенти. Изключителната мекота на интер-
претациите, широкото дихание, изобилието от темпови отклонения, динамическата ню-
ансировка, агогическата детайлност и в най-малката формално структурна единица, го-
ворят за пределна чувствителност, намерила своя концертен показ“ [Монева, 2022, с. 26]
91  През пролетта на 1974 г. Иван Вълев осъществява в зала „България“ първия са-
мостоятелен концерт на народен хор в България. В програмата са включени 24 акапелни 
песни, изпети с невероятна интонационна прецизност и интерпретационна инвенция (по 
спомени на Дора Христова, Николай Кауфман и Иван Делирадев), с което заявява пълната 
художествена равностойност на народните хорове спрямо школуваните и осъществява 
сериозен пробив в отношението на музикалната критика към фолклорното изкуство 
(бел. авт.).
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трябва да е съобразено със специфичните особености на наородопев-
ческата школа, със стиловите особености на различните народни 
песни. По своята външна изява то трябва да е високо художествено, 
близко до съвременната чувствителност, а в същото време дълбоко 
народно по своето съдържание“ [Вълев, 1972, с. 4]. Думите са из една 
от малкото публикации, свързани конкретно с пряката практическа 
работа с народен хор, издадена още в далечната 1972 година, но акту-
ална и до днес – „Народните хорове и някои проблеми, свързани с тях“. 
Относително скромният обем на публикацията не намалява ни най-мал-
ко нейната стойност и вече признатата в годините полезност, защо-
то „това е своеобразен практически наръчник, засягащ въпроси, свър-
зани с постановка, строй, изграждане на музикална фраза и други въл-
нуващи всеки музикант, занимаващ се с диригентска работа пробле-
ми“ [Драганова, 2003, с. 108]. Този „наръчник“ вече десетилетия е една 
от настолните книги на начинаещите диригенти на народни хорове и 
влиза в списъка на задължителните теоретични източници на систе-
матизирана практико-приложна информация, поднесена от действащ 
диригент на народен хор92. 

Завършил своето висше образование в Теоретичния отдел на ДМА93 

– София, Иван Вълев има възможността да учи съвместно, да споделя 
и да запази десетилетия напред своето състудентско приятелство с 
някои от най-знаковите личности на музикалната ни история от сре-
дата на XX век като Николай Кауфман, Пенчо Стоянов, Иван Маринов, 
Димитър Тъпков и др. Историята на поемането на самодейния 
Северняшки ансамбъл от скромния учител по музика в Луковит през 
1961 г. е почти легендарна в средите на фолклорните музиканти. 
Невъобразимо труден е и процесът на утвърждаването на ансамбъла 
пред обществеността, на дългогодишната борба за признаването на 
професионален статут, на издигането му до една от елитните фол-
клорни формации в България, която днес с гордост носи неговото име. 

Именно тази всеотдайност не позволява на Иван Вълев да се вклю-
чи в основополагането на академичните фолклорни специалности във 
ВМПИ – Пловдив през 1972 година. Канен многократно за преподавател 
в катедра „Музикален фолклор“ от тогавашния ректор – проф. Асен 

92  „Дарбата му на писател (...) личи от редица негови публикации (...) от великолепната 
му и почти единствена малка книга, предназначена на диригента на народния хор – едно 
искрено споделяне на опита на големия диригент, книга, която в друга страна би имала 
много издания, но у нас – само едно и то отдавна библиографска рядкост!“ – казва за кни-
гата акад. Николай Кауфман [Кауфман, 2003, с. 9].
93  ДМА (Държавна музикална академия), днес НМА „Проф. Панчо Владигеров“.
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Плевен до Пловдив и „опасността“ регулярно да отсъства от работа-
та си в ансамбъла, независимо че това решение го лишава от акаде-
мично звание. И все пак прави впечатление хронологичното съвпадение 
между създаването на книгата „Народните хорове и някои проблеми, 
свързани с тях“ и обособяването на катедра „Музикален фолклор“. 
Книгата е дадена за печат само три месеца преди официалния старт 
на специалността „Народни инструменти и народно пеене“. Начинът 
на изложение и систематизиране на проблематика, свързана с народ-
ните хорове, ясният и максимално конкретен изказ, подредбата на те-
мите – пряко свързана с дисциплината „Хорознание“ в нейната фол-
клорна насоченост, илюстративният материал и няколкото предложе-
ни формално-структурни и идейно-естетически анализи на песни от 
различни автори, говорят за съдържание, отговарящо на всички изиск-
вания за учебно пособие. Може да се предположи, че Иван Вълев е обми-
слял сериозно предложението за преподавател във ВМПИ и е споделил 
публично своето виждане относно лекционен курс в територия неиз-
следвана, неописана и несистематизирана до този момент.

Години наред преподавателите по дирижиране на народен хор полз-
ват в обучението на студентите репертоарния „резервоар“ на библи-
отека „Народни хорове и ансамбли“, на сборниците с обработки на ок-
ръжните центрове, на авторските сборници, на сборници, издадени от 
различните ансамбли. Но огромният брой обработени песни за народ-
ни хорове, изключителната разнопосочност на изданията, както и лип-
сата на централизираното им разпространение (особено след 90-те 
години), провокират към създаване на учебни пособия, конкретизиращи 
някои специфични диригентски проблеми, свързани основно с техника-
та на дирижиране и с възможностите за интерпретация. Така само 
три години след създаване на специалността, още през 1975 г., се поя-
вяват „Христоматия за народни хорове и ансамбли“ на Асен Диамандиев, 
а две години по-късно и сборникът „Песни за смесен народен хор“ в със-
тавителство на Василка Имандиева и Стефан Мутафчиев. Малко по 
малко в създаването на учебни пособия в помощ на учебния процес, 
свързани с конкретиката на обучението, се включват преподаватели-
те по дирижиране на народен хор от различните периоди – Стефан 
Мутафчиев, Василка Спасова, Иван Делирадев, Светла Станилова, 
Костадин Бураджиев, Рада Славинска. 

Сред пособията правят впечатление конкретните препратки и 
формулирани диригентски предизвикателства в двата сборника на 
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Василка Спасова – „Сборник песни за народен хор по „Техника на дирижи-
рането“ (1977) и „Песни за народен хор“ (1980). Оформянето и структу-
рата на сборниците напомнят на едно от най-ценните пособия по ди-
рижиране в България, създадено за нуждите на диригентското обуче-
ние в НМА – София – „Методическо ръководство по дирижиране“ на 
Емил Янев и Лидия Гюлева, което, обаче, се появява няколко години 
по-късно (1983-84). Независимо от много по-малкия обем, в известен 
смисъл проф. Спасова проправя пътя на подобен начин за организация 
на учебния материал именно чрез нуждите на обучението по дирижира-
не на народен хор. 

Обратен е случаят с четирите тома „Христоматия за народен 
хор“ на Иван Делирадев. Там начинът на степенуване, разпределение и 
организация на материала е заимстван от единадесетттомната 
„Хорова христоматия“, предназначена за хорово-диригентските класо-
ве на НМА94. В създаването на въпросната базова за България хоро-
во-диригентска литература участват много членове на теоре-
тико-композиторския и диригентски (ТКДФ) колектив на БДК. 
Комплектуването на всичките томове на христоматията обхваща 
почти четири десетилетия – от 1958 г. до 1996 г. 

В специалността „Ръководство на народни състави“ (по-късно 
преименувана в „Дирижиране на народни състави“) създател на основ-
ната литература за обучението на бъдещите диригенти, свързана с 
формацията „народен хор“, е един-единствен човек. Това е доц. Иван 
Делирадев. Огромният опит, натрупан в работата с различни само-
дейни състави, няколкогодишните консултации с различни хорови дири-
генти, ръководители на ансамбли, композитори в жанра на обработка-
та, както и десетилетията осмисляне, проучване и изследване на ре-
пертоара за народни хорове и на поредицата „Народни хорове и ансам-
бли“, позволяват на Делирадев да систематизира по най-удачния въз-
можен начин хорово-диригентската проблематика в обучението по 
„Дирижиране на народен хор“. В своите четири тома „Христоматия за 
народен хор“, публикувани в периода 1989 – 1999 година, той подбира от 
една страна възможно най-добрите постижения в жанра, от друга – 
най-пряко илюстриращите евентуални диригентски проявления. 
Христоматиите обхващат максимално широк кръг от творби, илюс-
триращи различни аспекти – чисто технически, метроритмични, фор-
мално-структурни, идейно-естетически – от обучението по дирижи-

94  Когато през 1958 г. Димитър Русков инициира издаването на поредицата, името на 
НМА е БДК (Българска държавна консерватория).
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препратки към различни източници на песни със сходна проблематика, 
което увеличава броя предложени заглавия и полезността на пособие-
то. Христоматията за народен хор на Иван Делирадев предлага мате-
риал, кореспондиращ пряко с диригентската проблематика в период на 
обучение в няколко направления: 

 като репертоар по дисциплините „Дирижиране на народен хор 
от клавир“, „Дирижиране на народен хор“, „Пеене в народен хор“ (курсов 
хор), „Свирене на партитури“, „Камерни вокални ансамбли“; 

	 като основа, върху която могат да се правят исторически, 
стилови, биографични съпоставки в дисциплините „Музикален фолк-
лор“, „История на народното изпълнителско изкуство“, „История на 
музиката“;

	 като база за мелодически, хармонически и композиционен ана-
лиз в дисциплините „Солфеж/дешифриране“, „Модална хармония“, 
„Анализ“, „Обработка и оркестрация на народна музика“ и др.

За популярността на творчеството на Иван Вълев за народен хор, 
за усета му към красотата на хармонията, многогласа, автентизма, 
говори фактът, че през 80-те години на XX век около 60 негови творби 
се изпълняват на републиканските прегледи на народните хорове и ан-
самбли [Делирадев, 2000, с. 41]. По тези причини включването на песни 
от този композитор в състава на академичните учебни пособия е ес-
тествено предопределено. Както се вижда от таблицата, от общо 
11-те хорови творби на Иван Вълев, включени в издания, свързани с 
учебния процес, 8 са поместени в четирите тома на Христоматията 
за народен хор на Делирадев. Също така се вижда, че в много по-късно 
публикуваното тритомно издание „Песни за народен хор“ в състави-
телство на един от водещите преподаватели в специалността – 
проф. д-р Костадин Бураджиев – са предложени 5 от вече включваните 
в учебната литература произведения на Иван Вълев. Този факт допъл-
нително потвърждава христоматийната стойност на творбите. Това 
са песните „Тъкала ли си, момина мале“, „Три миниатюри“, „Неранза“, 
„Заспала е мома“ и „Змей и Яна“. Кратки формално-структурни и есте-
тически анализи на първите три творби са предложени от Рада 
Драганова в споменатата вече биографична книга за Иван Вълев 
[Драганова, 2003, с. 34 – 43].
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Таблица с песните за народен хор на Иван Вълев, включени от пре-
подаватели в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив в различни 
учебни пособия

Песен Година на издаване/ Сборник Съставител

Тъкала ли си, моми-

на мале95

(1973)

1981 / Песни за смесен народен хор

   1993 / Христоматия за народен хор, т. II

      2019 / Песни за народен хор, т. I

Василка Имандиева

   Иван Делирадев

       Костадин Бураджиев

Айде, слушай, Ангьо
1983 / Песни за мъжки и женски народен 

хор
Василка Спасова

Три миниатюри

(1978)

1983 / Песни за мъжки и женски народен 

хор

   2019 / Песни за народен хор, т. I

Василка Спасова

   Костадин Бураджиев

Снощи видях малка 

мома

1989 / Христоматия за народен хор, т. I

   2018 / 20 песни за мъжки народен хор в 

помощ на учебния процес

Иван Делирадев

   Рада Славинска

Прочула се Неранза

(1972)96

1989 / Христоматия за народен хор, т. I

   2019 / Песни за народен хор, т. I

Иван Делирадев

   Костадин Бураджиев

Леле, Радо

(1975)

1993 / Христоматия за народен хор, т. II

   1999 / Христоматия за народен хор (ан-

самблови творби), т. IV

Иван Делирадев

   Иван Делирадев

Заспала е мома

(1983)

1993 / Христоматия за народен хор, т. II

   2019 / Песни за народен хор, т. I

Иван Делирадев

   Костадин Бураджиев

Дремка ми се дреме 1994 / Христоматия за народен хор, т. III Иван Делирадев

Жениш ме 1994 / Христоматия за народен хор, т. III Иван Делирадев

Змей и Яна
1994 / Христоматия за народен хор, т. III

   2019 / Песни за народен хор, т. I

Иван Делирадев

   Костадин Бураджиев

Заспала е Стана
2018 / 20 песни за мъжки народен хор в 

помощ на учебния процес
Рада Славинска

Включването на песните на Иван Вълев в учебно-методическата 
литература постига няколко цели. Чрез запознаването с партитурите 
и тяхното претворяване:

 практически се дава възможност за реализиране на почти всич-
ки елементи от мануалната техника в рамките на една творба, благо-
дарение на спецификата на композиционната нагласа на Вълев;
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то пропагандира един относително малко експлоатиран певчески диа-
лект, какъвто е отмиращият певчески диалект на Средна Северна 
България и ги провокира към търсене на спецификите на звукоизвличане 
и орнаментиране, характерни за региона [Славинска, 2009, с. 90];

		 се илюстрира  нековенционална композиционна нагласа в жанра 
– използването на мекотата, постигната от терцови съзвучия, звуко-
изобразително напомнящи звученето на духовите оркестри; търсене 
на нетипичното за народния хор широко разположение на акордите; раз-
гръщане на авторски епизоди, трудно разграничими интонационно от 
автентичните образци; своеобразно развитие на конструкцията на 
творбата на сюитен принцип („Три миниатюри“, „Заспала е мома“); 
предпочитание към триделната форма (репризна от типа a-b-a (a1), 
каквато се наблюдава в „Неранза“ и „Тъкала ли си, момина мале“ или ва-
риантно развиваща от типа a-a1-a2 в „Змей и Яна“) и др.;

		 се доказва пряката връзка между дълбокото познание за народ-
ния хор, постигнато по емпиричен път и използваните композиционни 
средства. „Творчеството му е еталон за дълбоко познание и съобразя-
ване с изпълнителските възможности на народния хор – динамически, 
темброви, технически и регистрови – и може да бъде считано за хрис-
томатийно в това отношение“ [Славинска, 2009, с. 90]; 

		 се предоставят възможности за различни интерпретации – на-
личието на множество авторски указания относно темпото и темпо-
вите отклонения; динамиката и динамическите нюанси; изобилието от 
корони и цезури, нарушаващи моторността на пулсацията; указанията 
за различни щрихи – всички тези детайлно фиксирани в партитурния 
текст „подсказки“, очертават по-скоро посоката на диригентския про-
чит и всъщност тласкат диригента към нюансиране и навлизане в сфе-
рата на фината агогическа осмисленост и др.

Видно от таблицата и от допълнителните обяснения под черта е, 
че най-публикуваната песен на Иван Вълев е „Тъкала ли си, момина мале“. 
Магията, която се крие в тази авторска композиция, изградена по фол-
клорен мотив от Попово и върху текст от сватбените ритуални песни, 
превръща творбата в емблема на Северняшкия ансамбъл. Но тя е само 
един емоционален щрих от портрета на композитора, погледнат през 
призмата на обучението по дирижиране на народен хор. Всъщност, с 
присъщата си личностна и човешка непретенциозност, Иван Вълев об-
общава: „Изкуството – посветих му моя живот, служих му честно и 
всеотдайно, според моите скромни възможности“.
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ПРОЕКЦИИ НА ОГЛЕДАЛНИЯ КОНТРАПУНКТ ПРИ ОБРАБОТКАТА 

ЗА ОРКЕСТЪРА ОТ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

гл. ас. д-р Георги Д. Шамлиев 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Обект на настоящото изследване е огледалният контрапункт 
и възможностите, които съдържа за полифонично вариране в обработ-
ката за оркестъра от български народни инструменти. Разглеждат се 
огледалният превратен и непревратен контрапункт с добавени раз-
съждения и методически насоки за оркестриране. Целта на избрания 
подход е да се покаже необходимостта от владеенето на три теоре-
тични дисциплини – „Полифония“, „Оркестрация“ и „Обработка и оркес-
трация за народни състави“. В доклада се засяга и специфична контра-
пунктична техника, в която темата и огледалният образ се имитират 
едновременно, известна в теоретичните среди като „насрещен 
канон“.

Ключови думи: оркестрация, обработка, огледален контрапункт, насрещен 
канон.

PROJECTIONS OF THE MIRROR COUNTERPOINT 

IN THE ARRANGEMENT FOR THE ORCHESTRA 

OF BULGARIAN FOLK INSTRUMENTS

Chief Asst. Georgi D. Shamliev, Ph. D. 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstrakt: The object of the present study it the mirror counterpoint and the 
possibilities it contains for polyphonic variation in the arrangement for the 
orchestra of Bulgarian folk instruments. The mirror inverted and irreversible 
counterpoint with added reasoning and methodological guidelines for 
orchestration is considered. The purpose of the chosen approach is to show the 
need for mastery of three theoretical disciplines – „Polyphonic“, „Orchestration“ 
and „Processing and orchestration for folk ensembles“. The report also touches 
on a specific counterpoint technique in which the theme and the mirror image 
are imitated at the same time, known in theoretical circles as the „mirror canon“.

Keywords: orchestration, processing, mirror counterpoint, mirror canon.
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В практиката при обработката и оркестрацията за оркестъра от 
български народни инструменти като основни полифонични техники се 
използват диалогът, имитацията и контрамелодията. Това дава осно-
вание в настоящия доклад да се изследват и обобщят възможностите 
за прибавяне на още един похват – огледалния контрапункт.

Спецификата на огледалната техника предполага, че с нея основно 
ще работят композиторите, тъй като се изисква съчиняване на мело-
дия и реализиране на нейното огледално обръщане. От друга страна, 
задачата на оркестратора е различна – той работи със зададена мело-
дия, хармония и бас, които трябва да раздаде на българските народни 
инструменти, без да въвежда промени. Това не означава непременно, че 
оркестраторът не може да борави с огледалния контрапункт. В ин-
струменталната фолклорна музика често темата дава възможности 
към нея едновременно по вертикал да се добави и огледалният ú образ. 
Подобно проявление е известно в теоретичните среди като „насрещен 
канон“, който се явява удобно средство на оркестратора за обогатява-
не на изразните средства в народния оркестър.

Огледалният контрапункт е такъв вид техника на сложния контра-
пункт, при която мелодическите интервали от началната структура 
се преобразуват огледално в производната, т.е. възходящата секунда 
се превръща в низходяща, низходящата терца във възходяща и т.н.

Обръщам внимание, че под понятието „преобразуване“ разбираме 
употребата на една от четирите основни полифонични техники – огле-
дална, ракоходна, с увеличение (аугментация), с намаление (диминуция) 
или възможните комбинации между тях. Терминът има за цел да разгра-
ничи случаите, в които мелодията или мелодиите се преместват вер-
тикално, хоризонтално, комбинирано (вертикално-хоризонтално) с или 
без превратност.

В огледалния контрапункт преобразуването на мелодиите се свеж-
да до следната класификация:

1. Цялостен – преобразуват се огледално всички мелодии от начал-
ната структура;

А) с превратност – мелодиите са си разменили местата в произ-
водната структура;

Б) без превратност – мелодиите запазват местата си в производ-
ната структура;

2. Частичен – преобразуват се огледално една или няколко от мело-
диите (не всички);

А) с превратност;
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В настоящия раздел на теоретичната разработка предмет на из-
следването ще бъде единствено цялостният огледален контрапункт. 
При него се наблюдават закономерности, които позволяват изработва-
нето му по правила, без употребата на т.нар. проекционен метод. 
Предвид, че техниката ще се прилага в обработки за оркестър от бъл-
гарски народни инструменти, считам че цялостният огледален кон-
трапункт е достатъчно ефективен за нуждите на народната оркес-
трация. Другият вариант (частичен), с проекция на фолклорна инстру-
ментална мелодия и то в условието на хомофонно-хармоничния стил, 
ненужно би усложнила задачата на оркестратора. 

С развитието на инструменталната музика (свободен контрапунк-
тичен стил) в композиторската практика на 17 в. за ос на симетрия се 
използва III степен на лада. Тя осигурява тонално единство между правия 
и огледалния образ. Това означава, че ако началната структура е в до 
мажор, то същата тоналност ще се запази и в производната. В следва-
щия пример за ос на симетрия служи нотата „ми“ на първа октава:

Пр. 1 Начална и производна структура

При сравнение на двете структури установяваме, че субдоминан-
тата се преобразува в доминанта, доминантата в субдоминанта, а 
тониката остава непроменена. Пълната каденца от Т-S-D-T след огле-
далното ú обръщане води до неестествената поредица T-D-S-T. Оттук 
следва и изводът, че в началната структура се избягва хармоничната 
връзка S-D. 

Да извършим автокорекция на горния лабораторен пример:

Пр. 2 Начална и производна структура
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За да се приспособи нотният пример за оркестриране е необходимо 
да добавим бас и акомпанимент. Да изготвим работна скица, в която да 
разпределим инструментите и тяхната функция в оркестъра:

Пр. 3 Работна скица

Необходимо е да се направи уточнението, че хомофонно-хармонич-
ната фактура е характерна за обработката и оркестрацията на бъл-
гарски народни състави. Това е породено от обстоятелството, че ме-
лодията и акомпаниментът имат важно значение за фолклорната музи-
ка. Мелодията е основен формообразуващ фактор, разделяйки музикал-
ното произведение на инструментални колена. Тя е и основен двигател, 
носител на тематичния материал. Тук трябва да се има предвид, че в 
известна степен инструменталното коляно по много белези се оприли-
чава с класическия период, без непременно той да се обвързва с квадра-
тната структура. „Привидно коляното прилича на период, при това – 
не рядко с повторен строеж. Но то не притежава функцията на експо-
зиционния период, тъй като поражда продължение на музиката по логи-
ка, различна от тази на класическите форми“ [Гурбанов, 2021, с. 68].

От цитата се изяснява, че по отношение на формообразуването и 
структурирането на инструменталните колена, музикалната логика 
води до усещането за специфична вътрешна организация, събитий-
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на теза достига София Русева: „Измененията, които настъпват в 
този цялостен музикален процес, създават усещане за вътрешна съ-
битийност, а тя от своя страна е породена в резултат на действие-
то на определени формообразуващи принципи от чисто музикално ес-
тество“ [Русева, 2020, с. 33]. Тук трябва да се направи уточнението, че 
под „формообразуващи принципи от музикално естество“ теоретикът 
взима под внимание принципите, характерни за фолклорната музика.

Акомпаниментът, най-вече с ритмическото си разнообразие (по 
терминологията на Божидар Абрашев „ритмически фигуриран“), под-
чертава характера и настроението на мелодията. Тук не визирам бав-
ните безмензурни мелодии, при които, по мое мнение, е по-коректно да 
използваме термина „хармония“ (хармонични гласове) заради дълго зву-
чащите тонове („педално-хорален вид“, пак по Абрашев), най-често 
представени в щрих тремоло-вибрато. 

В теоретичната разработка „Сюитите за оркестър от български 
народни инструменти в творчеството на Коста Колев (с примери от 
„Плевенска сюита“ и „Пазарджишка сюита“) Николай Гурбанов въвежда 
нова терминология, в която акомпаниментът със своите характерни 
проявления (разновидности) се представя в един и два плана. Идея, която 
приемам поради сходството с класическите принципи. Там организира-
нето на фактурните елементи е възприето да се разглеждат като ор-
кестър в един, два, три плана и т.н. Логично подобен подход може да бъде 
съотнесен и към един музикален елемент, в случая акомпанимента:

еднопланов акомпанимент – тогава, когато функцията на аком-
панимента в състава на фактурата протича само в една разновид-
ност (само ритмически фигуриран акомпанимент, само педално-хора-
лен и т.н.

двупланов акомпанимент (назован от проф. Абрашев „смесен“) – 
тогава, когато във фактурата протичат едновременно (паралелно) 
два различни по вид акомпанимента – ритмически фигуриран и педален“ 
[Гурбанов, 2020, с. 6].

Важността на коментираните музикални елементи налага извода, 
че акомпаниментът задължително трябва да присъства в оркестраци-
ята, за мелодията се подразбира. При това няма никакво значение дали 
в конкретния откъс наблюдаваме полифонични процеси, с по-малък или 
по-голям интензитет или не. И в двата случая (с и без полифонизация) 
на акомпанимента се отрежда важната роля да запази и да предаде му-
зикалното настроение.
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Изработената по-горе работна скица представлява период в кла-
сическия смисъл на думата или коляно, в зависимост с кой терминологи-
чен апарат боравим. Осъществен е сложен контрапункт, при който 
първото полуизречение (1 – 5 такт) представлява начална структура, 
а второто полуизречение (6 – 10 такт) – производна, с реализирана пре-
вратна огледална техника. Мелодията и съчиненият контрапунктичен 
глас (със самостоятелен мелодически и ритмически профил) са макси-
мално разграничени темброво, като са поставени в отделни оркестро-
ви групи: духова и струнно-лъкова.

В началната структура полифоничните гласове са разпределени 
както следва: мелодия на кавали и контрапункт на щрайх (гъдулки). След 
огледалното обръщане и запазване на превратността, т.е. не е допус-
нато кръстосване, в производната структура се налага ново организи-
ране на оркестъра. Запазваме тембровия контраст, но сега мелодията 
се поверява на виоли-гъдулки по теситурни съображения, а контрапунк-
тичният глас се явява в гайда с гайдуница от „Сол“.

В работната скица прави впечатление и добавянето на педален 
глас, с дълго звучащи тонове, разпределени между гайда в началната 
структура и кавали в производната. Употребата на педални тонове, 
освен да обединява общия оркестров звук, има важно практическо пред-
назначение – да подобри качеството на хармоничния блок. Това се по-
стига, като се подбират такива тонове, които при нужда попълват 
състава на непълния акорд (тризвучие, четиризвучие) или водят до ес-
тественото удвояване на гласовете. Благодарение на педала в работ-
ната скица сме удвоили основният тон в т. 1, 3, 7, 10. Добавили сме 
липсващия квинтов тон на субдоминантовия акорд в т. 2.

Акомпаниментът, със своята важна роля, е планиран за тамбури-
те. Нотиран е на условно петолиние с показана ритмика и буквени обо-
значения на акордите. Необходимо е да се обърне внимание, че не са 
редки случаите, в които оркестраторите предпочитат и прибягват до 
другия начин на изписване за инструмента – с тоновия състав на акор-
да. Предимството е, че понякога по оркестрови съображения се налага, 
дори е задължително, даден акорд да се изсвири в конкретно хармонично 
и мелодично разположение, в конкретна октава, в тясно или широко 
разположение. 

Тамбурата, подобно на валдхорната от класическия симфоничен ор-
кестър, осъществява връзката между струнно-лъковите инструменти 
и духовата група, като запълва средата на хармоничния вертикал. 
Често това се налага от „(…) сравнително високите кавали (особено 
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дулковата група, в която рядко се използват тонове, по-високи от е2“ 
[Абрашев, 1995, с. 76]. Това е още един аргумент инструментът да се 
изписва в реална звучност.

За изработването на непревратен огледален контрапункт е необ-
ходимо тематичният материал в производната структура да бъде 
вертикално преместен по начин, който да гарантира по-високото раз-
положение на огледалната мелодия спрямо контрапунктичния глас. Това 
естествено ще доведе до нова организация на оркестъра, като е важно 
да се съобразят и спазват всички принципи на добрата оркестрация.

Заедно с превратния и непревратния огледален контрапункт може 
да се приложи и т.нар. „насрещен канон“. При него темата и огледални-
ят образ се провеждат едновременно по вертикал. Популярен пример в 
класическата музика е квартетът в c moll от В. А. Моцарт:

Пр. 4 Квартет c moll

В класическите традиции при използването на огледалната кон-
трапунктична техника особено много се предпочита четиризвучието 
на DVII, което се преобразува в SII. Предвид спецификата на полифонич-
ната техника и двата акорда се отвеждат в Т. Удобството в случая е, 
че „(…) като много характерен субдоминантов акорд (той – б.а.) не 
проявява ярък стремеж за разрешение към определен акорд и затова 
неговото свързване със следващите акорди става повече на основата 
на правилното гласоводене“ [Елиезер, 1970, с. 35]. С други думи и двете 
хармонични връзки DVII-T и SII-T от музикална гладна точка се възпри-
емат като логични последования.

В инструменталната фолклорна музика удобни случаи за осъщест-
вяване на насрещен канон са наличието на мелодически фигурации вър-
ху тоновете на тоническо тризвучие или четиризвучие върху втора и 
седма степен. Задачата допълнително се улеснява с използването на 
проходящи, възвратни или силни чужди тонове. В следващия пример ме-
лодията е цитат от хоро на Любен Досев. Инструменталното коляно е 
в ла мажор. По установените правила за ос на симетрия ще се използва 
третата степен на лада, т.е. до диез:
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Пр. 5 Насрещен канон във фолклорната инструментална музика

Препоръчително е, когато се използва огледалната техника, без 
значение на разновидността, първо да прозвучи основната мелодия в 
оркестъра, а при повторението да се добави нейният огледален образ. 
Това ще позволи на слушателя ясно да разграничи двата елемента.

Всички коментирани дотук техники на огледалния контрапункт и 
съображения за оркестриране ни разкриват големите възможности, 
пред които е поставен оркестраторът – богатия арсенал от потенции 
за полифонично вариране, свободата да избира, комбинира и разнообра-
зява изразните средства при обработката за оркестъра от български 
народни инструменти.
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ПЪТЯТ НА ДОБРУДЖАНСКАТА РЪЧЕНИЦА 

В ХЪРЦОЙСКИТЕ СЕЛА ОКОЛО РУСЕ И БЯЛА

Венцеслав М. Неделчев 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Проследяват се миграционните процеси от началото на XIX век 
в Североизточна България. Вследствие на Втората балканска война 
част от населението от Южна Добруджа се преселва в Русенско и 
Беленско. Бежанците носят със себе си както традициите, така и тан-
ците. Търси се пътят на Добруджанската ръченица в хърцойските села.

Ключови думи: Междусъюзническа война, Южна Добруджа, бежанци, хър-
цои, ръченица.

THE PATH OF THE DOBRUDZHANSKA RACHENITSA IN THE 

VILLAGES WITH HARTSOI AROUND RUSE AND BYALA REGIONS

Ventseslav М. Nedelchev 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The migration processes from the beginning of the XIX century in 
North-Eastern Bulgaria are traced back. In the aftermath of the Second Balkan 
War, part of the population from Southern Dobrudzha moved to Ruse and Byala 
regions. Refugees brought with them both traditions and dances. 

The focus is on tracing the path of the Bulgarian folk dance Dobrudzhanska 
rachenitsa in the villages with hartsoi – one of the ethnographic groups of old 
Bulgarian population in Northern and some regions of  North-Eastern Bulgaria, 
located mostly in the settlements around the town of Ruse and Byala.
Keywords: The Inter-Allied War, Southern Dobrudzha, refugees, hartsoi, rachenitsa.

В Дунавската равнина, от Стара планина до р. Дунав и приблизи-
телно от р. Искър до гр. Силистра, нарицателно населението се назо-
вава „полянци“. Османското население са ги наричали „ерлии“, от тур-
ското yerli  – местен жител, кореняк. В тази обширна по територия 
област живеят различни етнически групи (българи, турци, арменци, 
власи, роми) и няколко етнографски групи, а в района около градовете 
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Русе и Бяла местното население се самоопределя като хърцòи. Хърцòи 
се срещат и на запад във Великотърновско, и на изток в Разградско. 
Най-близка до тях етнографска група и граничеща териториално (а на 
места припокриваща се) е капанската. Няколко са теориите за произхо-
да на името „хърцои“ и повечето заслужават внимание, но е въпрос на 
личен избор коя ще се възприеме. 

Русе е на границата с Румъния. Проф. Веселин Стоянов (чието 
име носи и русенското национално училище по изкуствата) прави 
връзка на думата хърцои с румънската răţoi, raţă (паток, патка), тъй 
като власите са живеели и от двете страни на реката. Местното 
произношение пропуска първата съгласна „х“ и хърцои става ‘ърцои 
(наподобяващо румънската „ръц¿й“). Връзката, която извежда профе-
сора, е свързана с отношението на местната интелигенция към на-
селението от селата, оприличаващи ги на неуки хора, прости като 
патици. 

Много по-реабилитираща хипотеза за името прави великотърнов-
ският фолклорист проф. д-р Анчо Калоянов, извеждайки го от култ към 
древнославянския бог на слънцето Хърс. В смисъл слънчеви хора, хърсо-
ви хора, земи и села.

Най-популярната теория до момента създава етнологът и фолкло-
рист проф. Иван Коев, който свързва  наименованието за поле – „хър“ 
или „кър“, с тюркското „сой“ – порода, род, т.е. хър-сой, което повече се 
доближава до определението „полянци“. 

Подкрепено с факти твърдение прави Чавдар Бонев в дисерта-
ционния си труд за праславянските племена от 2008 г. Той счита, че 
днешните хърцои са наследници на смесването на три племена – 
траки, славяни и гетските „карси“. От това твърдото „к“ става 
меко „х“, карси се превръща в харси, карсали в хърсали, постепенно 
„л“-то се претопява и хърсали става хърсои… и така до днешното 
хърцòи.

Има още няколко теории за произхода на името хърцои, които не са 
достатъчно обосновани, затова отново се връщам на горното, че е въ-
прос на личен избор коя ще се възприеме.

В района на градовете Русе и Бяла съществуват два типа ръче-
ница на хоро. Едната е с 3-тактова фраза на повторение, а другата 
е със седем. Ако създадем мислена линия от гр. Русе на югоизток, 
следвайки селата Щрњклево, Нºсово, Кацѓлово и гр. Опакђ към гр. 
Попово, ще ги разграничим на източни и западни. В западнохърцойски-
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Ръченицата е в 7-тактова фраза, с различна лексика, хват и форма.

Интерес предизвиква западният тип ръченица, с лексика, наподобя-
ваща хорото „Повлекана“, което се изпълнява на изток в Добруджа. 
Какво е провокирало начина на изпълнение на типично добруджанското 
хоро да измине над 150 километра западно и да се пренесе в хърцойски-
те села? Този факт може да се търси в родословието и миграционните 
процеси до установяването на преселници в хърцойските села в нача-
лото на 19. век. 

При Втората балканска война, наречена Междусъюзническа, 
България е принудена да подпише мирен договор в Букурещ (28 юли 1913 
г.), с който отстъпва на Румъния Южна Добруджа, в която попадат гра-
довете Силистра, Тутракан, Добрич, Балчик и Каварна.

95  Подчертаните и оцветени в синьо думи са с вградени линкове към видеа в YouTube 
профила на автора. За мобилни устройства – препращането към тях става с досег върху 
съответната дума и отваряне на подменю. За desktop устройства видеото се отваря с 
комбинация Ctrl+клик върху думата. Ръченица в тритактова фраза може да се види от 
следния линк: https://youtu.be/0aIdUy7_jwE . Ръченица, повтаряща се през седем такта, 
може да се види на https://youtu.be/C9W33ultoB8. 
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Южна Добруджа попада за 21 години под териториално владение на 
Румъния – до септември 1940 г. През този период протича процес на 
асимилация на българското население. Закриват се училища, прогонват 
се българските учители, на църквите се отнемат имотите, а българ-
ските свещеници се заменят с румънски. Затварят се читалища и биб-
лиотеки, а фондовете им се разпиляват. Преселници-бежанци тръгват 
от Южна Добруджа към свободна България, търсещи по-нормални усло-
вия за живот, а някои се насочват към селата около Русе и Бяла.

С подписване на Ньойския договор от 1919 г. населението от 
Тутраканско и Силистренско вече усеща поскъпването на живота от 
водените две Балкански войни. Държавен архив – Русе пази писма и до-
кументи от кореспонденции през този период, водени от секретар-бир-
ниците от селските общини на Южна Добруджа до Министерството 
на вътрешните работи, удостоверяващи трудния им живот:
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поради неимоверното по-
скъпване на живота, кое-
то се отразява 
най-чувствително върху 
материалното положе-
ние (…) молим Ви да наре-
дите да ни се доизпла-
тят заплатите заедно с 
добавъчно възнагражде-
ние (…) както това ста-
ва с колегите ни в Стара 
България, иначе от 
МИЗЕРИЯ нашите семей-
ства отиват към 
ОТЧАЯНИЕ и не можем да 

му предвидим ПЕЧАЛНИЯ КРАЙ“ [ДА – Русе, Ф-1к, оп.№1, а.е. 267, л.№216].
Поради „скъпия живот“ и заради настъпването на румънските вой-

ски повечето служители на държавния апарат от Южна Добруджа са 
„командировани“ в други населени места из страната, а от Тутраканско 
и Силистренско са изпратени в русенските села Долапите (днес квар-
тал на гр. Русе), Мђртен (днес град),  Брњшлен, Крђсен, Юдѓлник, дори и 
в самия град Русе, в Добруджанската махала96. Част от населението, 
виждайки шанс за по-спокоен и добър живот, ги последва през следва-
щите години. 

За преселването на бежанци от „окупирана“ Добруджа към селата 
около град Бяла, пише и Георги Цанев в етнографското изследване за с. 
Тръстеник (спадащо към западните хърцои). Държавен архив – Русе 
пази най-ранните му етнографски изследвания (ръкопис и печат) от пе-
риода 20.05.1971 – 17.04.1976 г.97. В тях той си спомня, че за първи път 
обичаят „Бразђя“ е изпълняван в населеното място през 1925 г. от пре-
селници-добруджанци от село Дунавец, Тутраканско. Същото го описва 
и в книгата-етнографско проучване за населеното място98. Може да се 
предположи, че ръченицата е привнесена в хърцойските села с бежа-
нците, които заедно с обичаите танцуват местни хорђ, а хърцоите ги 
копират. В края на изследването му и частта „Народни обичаи“ в 

96  ДА – Русе, Ф - 1к, оп.№1, а.е. 267, л. №71, 73 – 74, 81, 97, 130, 176.
97  ДА – Русе, Ф-1132, оп.№1, а.е. 347.
98  Цанев, Георги. Тръстеник – етнографско изследване. Денница, Русе, 1999, с. 42.
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Държавен архив е написано: „Най-старите хорђ, изпълнявани от тръс-
теничани са: Шуменската, Куцђта, Цђпанка, Бързђта (17.04.1976 г.)“ 
[ДА – Русе, Ф-1132, оп.№1, а.е. 347, л.№9]. При теренни проучвания от 
2021 г. и запитване към информаторката Латинка Йорданова Трифонова 
на 69 г. от населеното място се потвърди информацията, че  
„Шуменската“ е „игра по тройки“99, позната от сватбените обичаи в 
Добруджа, при игра пред кръстник (мъж и две жени се залавят чрез 
кръстосан хват и периодично „се провират“ под ръцете един на друг). Тя 
е записана от РТВЦ – Русе и фолклорното предаване „Лутурки“100. Името 
ú вероятно произлиза от населеното място, откъдето е привнесено в 
Тръстеник.

Още един факт, представящ миграцията на добруджанци към хър-
цойското село Тръстеник, се намира в книгата „Родословието на с. 
Тръстенùк, Русенско 1800 – 2012“. Трифон Трифонов, съпруг на информа-
торката от там, описва някои от основоположниците на родове, пре-
селници от Силистренско и с. Джеферлер (днес Севђр, Кубратско). Тези 
„бежанци“ се заселват в Тръстенùк около 1930 г. [Трифонов, с. 20]. От 
това също може да се предположи, че ръченицата на хоро в 3-тактова-
та си фраза е привнесена с тях.

Защо хърцоите възприемат танците на другите е въпрос, върху 
който може да се разсъждава, без категорични заключения, тъй като 
отговорите се крият дълбоко в миналото. Вече се представиха факти-
те, свързани с миграцията на населението от началото на XIX в., вслед-
ствие на политическия натиск върху добруджанците. В още по-ранен 
период – по време на Османската империя, живеещите в селата от 
Североизточна България будни, знаещи и прогресивни жители започват 
да ги напускат, заменяйки ги с по-спокойни, в други области на България 
или Влашко. Така описва проф. Любомир Милетич обстановката в тази 
част на страната. „(…) преди да се настанят турците в Добруджа и 
Делиормана (…) тия места са били изложени, преди турското завоева-
ние на по-големи опустошения, отколкото по-защитените балкански и 
прибалкански области (…) Трябва да допуснем, че една част от това 
население, което е било в състояние да се опре на потурчването, ще 
да се е изселила в съседните по-спокойни за българина области“  
[Милетич, 1902, с. 6 – 10].

99  Играта „Шуменската“ може да се наблюдава в YouTube от следния линк: https://youtu.
be/d3E7JdoEDsM.
100  Фрагменти от „Тръстенишки игри“ на РТВЦ-Русе се наблюдават от https://youtu.be/
qxQJqwjucJc.
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местните. Натискът може да е толкова силен и продължителен през 
годините, че да са се прекъснали традициите. Тези, които остават в 
региона, до такава степен да са без собствена идентичност, че след 
Освобождението, при заселването на опустелите къщи от преселници 
– балканджии или полянци от Добруджа, виждат възможност в хора̀та 
на пришелците да обогатят естетическата си потребност от танци 
и попълнят репертоара от традиционни хорђ. Това може да е причината 
да се копират стъпките на добруджанската ръченица „Повлекана“ или 
балканджийското хоро „Яковата“, или дори „шетането“ на лазарките от 
Шоплука… Всички те са привнесени с миграционни процеси около и преди 
Балканските войни. Потиснатият начин на живот ги прави предпазливи 
във всяко себеизразяване. В обичая „Бразђя“ с действията си участници-
те често осмиват турската войска. Обяснението на хърцоите защо се 
изпълнява играта е с предпазливото „За здраве“ [Сиракова, 1994, с. 57]. 
Тази предпазливост се изразява и в хорђта. Забелязваме го в стила на 
изпълнение – пъргав, но по земята танците не са скокливи, с отчетлива 
лексика и ясно изразени движения, а са ниски. Движенията са с променен 
елемент – провлачването на крак от хорото „Повлекана“ се преобразува 
в свободна стъпка напред при хърцойската ръченица.

Хърцоите копират хорђта, но ги пречупват през затворения си 
нрав, преобразувайки ги в „свои“. При теренно изследване на 10.06.2021 
г. в с. Чилн¿в  (намиращо се между градовете Русе и Бяла), в непринуден 
разговор със секретарката на читалище „Светлина“ – Галя Додева, на 
въпроса „На какво се дължи тази затвореност?“, краткият отговор е: 
„Робството!“101.

Вземайки предвид  гореизложеното – за затворения нрав на мест-
ните, копирането на лексиката на хората от пришелците и разглеж-
дайки първата фигура от добруджанското хоро „Повлекана“, може да се 
направи заключение, че хърцойската ръченица (в 3-тактова фраза), 
всъщност е добруджанска. Промяна има само в „провлачената“ стъпка 
от първи такт, която преминава в свободна крачка, а за да изглежда 
още повече хорото местно, хърцоите са заменили свободно спуснати-
те ръце да са със свити лакти. 

В стилно отношение, както се спомена вече, ръченицата се изпъл-
нява пъргаво, но ниско по земята – по добруджански, без високи подско-

101  Фрагмент от разговора при теренно проучване в с. Чилн¿в от 19.06.2021 г., обясня-
ващ причината за  затворения хърцойски нрав, се намира на адрес: https://youtu.be/
mpkaqY3ZGnQ.
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ци и без ясни и отчетливи свивки в краката. При изпълнение е без ти-
пичното добруджанско „провлачване/ повличане“ на левия крак. Хърцоите 
по-скоро изпълняват свободна стъпка напред, през отворена свивка в 
коляното, „на два“ от първи такт, сякаш неглижират „провлачването“. 
Често при пристъпването напред се прави и ниска „ръченична“ за ба-
ланс на тялото. 

Видео, съпоставящо добруджанската ръченица в 3-тактова фраза 
с хърцойската ръченица на хоро, може да се види на адрес: https://youtu.
be/kQbXJJOUWPQ. „Повлекана“ се изпълнява от АИФ „Добруджа“ гр. 
Добрич, при Националния събор в Копривщица през 2010 г., ГАФ от с. 
Смолница, Добричко, изпълнява „Попско хоро“. Използва се и запис от 
Силистренско с изпълнение от Копривщица 1991 г., копиран от социал-
на мрежа, преди да бъде изтрит и изгубен безвъзвратно. Хърцойската 
ръченица е записана при теренно проучване от 19.06.2021 г. в с. Чилн¿в, 
общ. Две Могили и от 13.07.2021 г. в с. Карђнци, общ. Полски Тръмбеш. 
Също така се използва дигитализиран архив от БНТ на фолклорното ТВ 
предаване „Лутурки“ 2000 г., заснето от РТВЦ – Русе.

Изводи за хърцойската ръченица на хоро (3-тактова фраза):

- Преселници-добруджанци от Шуменско, Карнобатско, Добричко, 
Тутраканско и Силистренско са привнесли ръченицата на хоро в хър-
цойските села от Русенско и Беленско;

- Привнесените от преселниците хорђ са преминали през призмата 
на специфичния затворен хърцойски нрав, вследствие на което се е 
променил стила на изпълнение. Промяната е до такава степен, че е из-
менен елемент – провлачената стъпка от хорото „Повлекана“ е преми-
нала в свободна крачка напред, през отворена свивка, променен е и зах-
вата – при хърцоите е „за ръце, свити в лактите“;

- Хърцойската ръченица на 3 такта е приповторила само първата 
фигура от „Повлеканата“. По този начин фразата на хорото се улеснява 
до една фигура; Изцяло е приповторено хорото „Попско“ от с. Смолница, 
Добричко, и ръченица от Силистренско;

- Копирането на хорђта се дължи на взаимодействието на пресел-
ниците от Добруджа с местните хърцои, при което се получава взаи-
мопроникване в нравите и консолидирани с течение на времето танци. 
Кое е привнесено и кое е възприето от всяка една група, може да се 
открие чрез анализ на битуващите все още хорђ и игри.
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ШКОЛАТА НА АНАСТАС ПЕТРОВ – В ГОДИНИТЕ 

НА ЗАРАЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БАЛЕТ В БЪЛГАРИЯ. 

ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ СЪС СЪВРЕМЕННАТА 

БАЛЕТНА ШКОЛА У НАС

Борислава В. Тодорова 
 ЮЗУ „Неофит Рилски“

Резюме: Анастас Петров е личност, която остава в историята на бъл-
гарския балет като пример за борбеност, несломим дух, със стремеж 
към развитие и възпитаване на любов и уважение към балетното изку-
ство. Неговата школа и опитът, който оставя след себе си, дават въз-
можност за изготвяне на сравнителен анализ с развитието на балетни-
те школи през XXI век и в заключение – изграждане на успешен модел за 
управление на частна балетна школа в страната.

Ключови думи: класически балет, балетна школа, управленски модел.

Ventseslav М. Nedelchev 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: Anastas Petrov is a person who stays in the history of Bulgarian ballet 
as an example of will power, unbending spirit, aspiration for growth and 
cultivating love and respect toward ballet. His school and the experience he 
leaves behind give an opportunity to make a comparative analysis with the 
development of ballet schools in the XXI century, and in conclusion, to create a 
successful model for managing a private ballet school in the country.

Keywords: classical ballet, ballet school, management model.

Началото на балетното изкуство в България се свързва с делото 
на Пешо Радоев, Руска Колева и Александър Димитров. Изначално, нами-
райки място в гимнастическия салон, с движения, наподобяващи спорт-
на тренировка, учителите по гимнастика полагат огромни усилия за 
създаването на класически балет в страната. Те използват опита, кой-
то са придобили в чужбина102, и го адаптират в нашата действител-
ност, откривайки първите балетни школи у нас103. Напредък по отноше-

102  Виена, Краков, Париж, Берлин, Прага.
103  Доказателство за това твърдение се крие в думите на Виолета Консулова по повод 
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дарение на руските гастроли в страната в началото на XX век. За ос-
новоположник на балета в България обаче се счита Анастас Петров. 
Неговото дело бележи началото на професионалното балетно изкуство 
в страната, а постановката на балета „Копелия“, музика – Лео Делиб, 
представена за първи път на сцена на 22.02.1928 г., е първият цялос-
тен балетен спектакъл у нас. Именно тази дата се счита и за рождена 
за българския балет. Важна предпоставка, оказваща влияние на пътя 
на развитие на това изкуство, е създадената от Анастас Петров ба-
летна школа. В годините преди формирането на първото балетно учи-
лище у нас (1951), именно частните балетни школи обучавали кадри, 
които в последствие станали първи артисти на сцената на Народната 
опера или заели преподавателски постове в професионалното училище 
за танц.  В настоящия труд ще се спрем на историята на създаване и 
методите на преподаване в балетната школа на Анастас Петров, като 
ще ги съпоставим с днешната действителност, извеждайки прилики и 
разлики в обучението. Целта е като извод да се обобщят работещи 
стратегии за развитие на частна балетна школа у нас. 

Анастас Петров е харизматичен, отговорен, строг и взискателен 
в работата си. Той бил красив, със сини очи, руси коси, правилни черти 
и предпочитал да носи дрехи в зелен цвят – „костюми, обувки, дори ра-
ботният халат, с който репетираше, бе от зелена коприна“104. По него-
вите собствени думи: „Да, за мен балетът е най-могъщото изкуство. 
Колко е важно да се участва в сътворяването на неговия свят, изтъкан 
от музика и пластика, в неговата безмълвна поезия… Неслучайно 
Сократ в древността твърди „Няма нищо по-красиво от съня, любовта 
и танца“105. Тези думи показват отношението му към изкуството и 
танца, както и уважение, което струи от всяка негова дума. 

Частната балетна школа на Анастас Петров се открива на 1 сеп-
тември 1927 година. При създаването ú бива обявен приемен изпит, на 
който се явяват над 300 момичета по данни на Сийка Илиева, спомена-
та в книгата „Българския балетен театър“ на Анна Александрова. От 
тях едва 25 успяват да се преборят за място в трупата. Виолета 
школата на Пешо Радоев, а именно: „И все пак при създаването на Първата балетна шко-
ла у нас е било важно да се използуват не само личните педагогически познания на нейния 
инициатор, но и познанията му относно устройството на едно истинско училище за 
танц, каквито очевидно той е имал (те са попълнени в европейските столици)“ [Консулова, 
В. Анастас Петров и българският балет. Наука и изкуство, София 1976, 199 с./21 с.].
104  Александрова, А. Първосъздателят. Българска книжарница, София, 2008, 123 с./ 80 с.
105  Александрова, А. Първосъздателят. Българска книжарница, София, 2008, 123 с./ 78 с.
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Консулова дава информация за подбора на първите ученички в школата 
и можем да твърдим, че Анастас Петров е имал конкретни виждания и 
търсения в бъдещите танцьорки. Той се е насочил към такива, които 
имат роднинска връзка с първите балерини или които били ученички на 
Пешо Радоев и Руска Колева106. Разбира се, в частната школа не винаги 
било възможно да бъдат избрани само талантливи танцьори, които да 
имат необходимите качества за професионална реализация. Въпреки 
това, едни от най-обещаващите в школата на Петров били Лили Берон 
и Лидия Диамандиева. Отношението му към ученичките и начинът му 
на преподаване се характеризират като строги, но справедливи. Той 
съумява да бъде достатъчно критичен и същевременно да проявява 
толерантност и добро отношение към тези, които проявяват своя 
талант и имат потенциал за развитие. Понякога грубото му отноше-
ние по време на репетиция по-скоро се  обяснява с прекомерното му 
желание за мигновено усвояване на танцовата лексика, което не вина-
ги е възможно107. В школата му се обучават още артистите Надя 
Минчева, Иван Сърмов, Нина Кираджиева, Л. Колчакова, А. Гаврилов, 
Елена Воронова, които разгръщат своя потенциал на сцената и полу-
чават признанието на публиката. Може да се твърди, че в школата 
освен упорития труд на танцьорите е имало и взаимно уважение и про-
фесионализъм. Доказателство за това е фактът, че дори към най-оби-
чаните артистки Анастас Петров се е обръщал с фамилно име, а те 
от своя страна го наричали „Учителю“108. Съществуват сведения, че 
обучението в школата му включвало както класическа техника, така и 
характерни танци и модерни танцови техники. Репетициите се про-
веждали три пъти седмично 109. Емилия Кирова, ученичка в школата, 
споделя в свое интервю с Т. Попов и Е. Митева – „Не мога да забравя 
никога една голяма зала с хлъзгав под и много столове, наредени край 
стената вместо станки, където моят пръв учител Анастас Петров 
беше толкова страшен, приближавайки към нас, а очите му се смееха, 
когато ни показваше азбуката на танца…“110. Това се отнася за школа-
та, намираща се на „Славянска беседа“. Акцентът в обучението обаче 
пада върху класическата основа. В свое изказване на тема „Какво 
трябва да бъде балетното училище“ самият Анастас Петров казва: 
106  Консулова, В. Анастас Петров и Българския балет. Наука и изкуство, София, 1976, 199 
с./53 с.
107  Александрова, А. Българският балетен театър. Хейзъл, София, 1998, 466 с./27 с.
108  Александрова, А. Първосъздателят. Българска книжарница, София, 2008, 123 с./81 с.
109  Емануилиду, Р. Люба Колчакова. Издателско ателие, София, 2005, 126 с./22 с.
110  Попов, Т., Митова, Е. Срещи с балетни дейци. Музика, 1987, 199 с./98 с.
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22„Изучаването на сценичния танц трябва да започне с класическия ба-

лет. Той е необходимата основна школа, която наложително трябва да 
завърши всеки танцьор или танцьорка. Лутанията, търсенията на мо-
дернистите в танцовото изкуство, така силно застъпени напоследък 
в Германия, доведоха до констатацията, че не може да се гради нищо 
ново в танца без здравата връзка със старото. Това се схваща от са-
мите модернисти и днес много новатори в Германия въвеждат в свои-
те школи изучаването на класическия балет, защото класиката е плод 
на вековен опит, творчество, отбелязала постижения и традиции, кои-
то не могат да бъдат пренебрегнати“111. Ето защо като метод за пре-
подаване Анастас  Петров се фокусира върху основата на класиката112. 
В неговите репетиции важно място заема традиционният екзерсис, 
включващ комбинации plie, tendu, battement jete, rond de jambe, fondu, 
frappe, adagio и grand battement. Специално внимание се отделя и на port 
de bras с идеята да се развие гъвкавост и плавност на ръцете и корпу-
са. Школата била създадена „за да подготвя деца и млади балерини за 
участие в представленията на големите“113. Освен това учениците му 
имат часове и по гимнастика и пластика. По техните думи, Петров бил 
изключително упорит и находчив. Когато общувал с родителите на 
танцьорите в школата, той обсъждал качествата и възможностите 
на отделните изпълнители и там, където имало потенциал за работа, 
бил настоятелен и убедителен в преценката си.  Разбира се, не всички 
негови ученици имали физически данни за професионална работа, но 
това е поради частния характер на школата. В начина си на преподава-
не той се уповава на наученото от Едуардова (неговият първи педагог 
в периода 1923 – 1925 година). Той говори за прекрасния подход, който 
имала тя, и начина, по-който обучавала своите ученици с търпение и 
такт. Според Петров тя била „великолепен педагог за начинаещи“. 
Именно нейното доверие и даването на възможност да преподава на 
най-малките ú ученици му носи доза увереност в педагогическата прак-
тика и го учи на отговорно отношение и професионализъм. Той работи 
с леки и опростени комбинации, които развиват физическите данни на 
танцьорите, като се стреми да обърне внимание на всеки един поот-
делно. Това довежда до усъвършенстването им и така се въвежда един 

111 Консулова, В. Анастас Петров и Българския балет. Наука и изкуство, София, 1976, 199 
с./62 с.
112 Консулова, В. Анастас Петров и Българския балет. Наука и изкуство, София, 1976, 199 
с./40 с.
113 Емануилиду, Р. Люба Колчакова. Издателско ателие, София, 2005, 126 с./22 с.
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систематизиран подход на обучение, който не след дълго дава своите 
резултати. Започва да се говори за излизане на балета от любителско-
то изкуство и превръщането му в професионално такова. Друг вдъхно-
вител, оказал влияние върху по-нататъшната кариера и развитие на 
Петров, е Марк Терпис – представител на немския свободен изразен 
танц, при когото Анастас Петров работи две години в периода 1925 – 
1927 г. От неговите виждания за даването на свобода на танцьорите и 
акцент върху тяхната индивидуалност черпи опит и българският ба-
лет-майстор. Също по негов образец въвежда в обучението си гимнас-
тически разтяжки и упражнения за отпускане на мускулите, но всичко е 
базирано на класическия модел. Важно в подхода му е развитието на 
артистични качества у танцьорите, а след посещението му в Париж 
при О. Преображенска, той обръща внимание и на правилната поста-
новка на корпуса. Това несъмнено води до подобряване на техниката на 
въртене при артистите от школата. В музикално отношение не се е 
притеснявал да съчетава различни композиции в едно произведение, с 
цел завършен сюжетен облик114. Анастас Петров бил изключително от-
даден на своята професия и по данни на Ана Александрова започвал ра-
бота от ранни зори, часове преди да започне репетицията, като укори-
те му по закъсняващите далеч не били малки. Той често проявявал от-
ношение спрямо недостатъчно работливите артисти, а понякога се 
случвало и да напусне залата за кратко – „Бодър, готов за работа, той 
час-два преди определеното време за репетиция или екзерсис очакваше 
своите деца – балетните артисти… На какво не бе готов Петров, ко-
гато виждаше вялост, отпуснатост, липса на творческо горене! На 
крясъци, на незлобливи обиди, на напускане дори на репетицията!“115. Но 
винаги след това се е връщал, за да продължи работа и репетиционни-
ят ден да не бъде загубен, което би зарадвало мързеливите артисти. 
Така още веднъж става ясно, че за Анастас Петров най-важно място 
заемал балетът и той бил склонен да преглътне личните си несгоди в 
името на постигането на добри резултати. Неговата ученичка Вера 
Райчева в свое интервю споделя: „Постъпих в школата на Анастас 
Петров, без да предполагам каква упорита и напрегната работа ми 
предстои. Той ме научи на постоянство, вдъхна ми увереност в собст-
вените сили“116.

114  Консулова, В. Анастас Петров и Българския балет. Наука и изкуство, София, 1976, 199 
с./56 с.
115  Александрова, А. Първосъздателят. Българска книжарница, София, 2008, 123 с./ 71 с.
116  Попов, Т., Митова, Е. Срещи с балетни дейци. Музика, 1987, 199 с./43 с.
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22Съществуват данни, че в школата на Анастас Петров децата са 

работили на палци117. Люба Колчакова от своя страна споделя спомени-
те си за едно представление и начина, по който Петров общувал с тях, 
а именно: „Помня първия танц, който г-н Петров постави за мен и Нехи 
Даваджиева. Танцът на двете розички. Бяхме на по дванайсет години. 
Помня как уплашени и разплакани двете молехме майките си да отидат 
при г-н Петров и да го помолят да облекчи трудните моменти в танца. 
Той изгони майките ни и започна репетицията. На финала двете розич-
ки се озовахме в краката му. Стояхме дълго уплашени, недишащи, в поза. 
Той ни повдигна главичките и каза: Видяхте ли, че можете. Запомних го 
за цял живот“118. Сред спомените ú се разказва и за един менует в опе-
рата „Еврейката“, който самата тя пропуснала, захласвайки се по тан-
ците на големите артисти и включвайки се само в мизансцен, без танц. 
Така Люба Колчакова обобщава няколко ценни урока, които научила от 
своя учител и които помнела цял живот: „Никакви оплаквания от труд-
ностите. С оплаквания артист не се става“ и „Балетният артист ос-
вен да танцува, трябва да слуша музиката“119.

Относно костюма, Анастас Петров не обичал никакви накити, гер-
данчета, гривни и други. Според него това било кич и винаги се опитвал 
да премахне тези аксесоари от своите ученици. 

Школата на Петров престава да съществува поради финансови 
затруднения и липса на помещение след 17 години от създаването си, 
през 1944 г. 

Годините след втората половина на XX век се отличават най-вече 
със създаването на Държавно балетно училище през 1951 г.120. Редом до 
основните общообразователни предмети, там се изучават също и пи-
ано, актьорско майсторство, история на театъра, музика, характерни, 
класически и народни танци121. Това е важна и голяма стъпка в посока 
117  Пример за положителната оценка на критиците е мнението на театралния режи-
сьор Н. Фол, споменат в труда на Виолета Консулова, а именно: „Трите малки солистки на 
школата Софка Арое, Ивайла Вълкова и Инка Островска ни удивиха със своята сигурност 
в танците на палци. Тия три десетгодишни деца притежават вече качествата на завър-
шени балерини, ако разбира се не се изпуска из пред вид тяхната възраст, която не им 
позволява още да се натоварят с по-тежки задачи“ [Консулова, В. Анастас Петров и 
Българския балет. Наука и изкуство, София, 1976, 199 с./53 с.].
118  Емануилиду, Р. Люба Колчакова. Издателско ателие, София, 2005, 126 с./23 с.
119  Емануилиду, Р. Люба Колчакова. Издателско ателие, София, 2005, 126 с./23 с.
120  През месец февруари 1951 г. балетмайсторът от Болшой театър Владимир Белий 
спомага основаването на това така дългоочаквано от Пешо Радоев и Анастас Петров 
училище, като донася готови програми от училищата в Москва и Ленинград. 
121  Александрова, А. Българският балетен театър. Хейзъл, София, 1998, 466 с./80 с.
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развитие на класическия танц у нас. Става ясно, че първоначалната 
идея на балетните школи у нас е била близка именно до този модел на 
обучение на балетни артисти (професионалния). Строгата програма, 
методите на обучение, подборът на участници и изучаването на допъл-
нителни предмети като гимнастика и пластика се отличават от съ-
временната представа за балетна школа. Според информация, включ-
ваща интервюта на артистите Валя Вербева, Вера Николова, Елена 
Димиева, Румен Рашев, Русалия Антонова-Кирова, Иван Дойчинов, 
Снежана Дескова, достъпни в книгата на Т. Попов и Е. Митова „Срещи 
с балетни дейци“,  можем да кажем, че сред методическите правила на 
преподаване през втората половина на XX век са открояват:

- Поощрение – като начин за отчитане на постигнати резултати 
с цел мотивация за последващо развитие.

- Любов към танца – в пълна степен се отнася както за балетния 
педагог, така и за ученика. Работата от сърце и с желание води до на-
предък в техническо отношение. 

 -Доверие между учител и ученик – взаимната подкрепа и уваже-
нието  допринасят за изграждане на честни отношения и създават 
предпоставка за градивна критика. 

- Чистота на движенията – изключително важно е професионално-
то отношение към балетното изкуство и стремежът към техническо 
развитие и прецизност при изпълнението на отделните елементи от 
танца. 

- Проява на отговорност на балетния педагог към грешките на 
учениците – отново кореспондира с идеята за съвместна работа и 
взаимовръзка между дейността на учителя и ученика.

- Изграждане на морални устои – това несъмнено показва възпи-
тателна роля на художествената самодейност и е в основата за из-
граждане на хармонична среда, предразполагаща към ползотворна рабо-
та и творческо развитие. 

В заключение става ясно, че балетната школа на Анастас Петров 
несъмнено е изпълнявала горепосочените правила, а чувството за рес-
пект, уважение и любов към балетното изкуство се усещало „във възду-
ха“ и е спомен, който не избледнявал и сред съвременниците ни, които 
са учили в школата на тази велика личност. 

През XXI век балетните школи са широко популярни и общодостъп-
ни. В отличие от зората на балетното изкуство у нас, когато те са 
били едва няколко на брой, днес обучение по балет в непрофесионалния 
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22свят се осъществява посредством най-различни организации (центро-

ве за изкуства, танцови студиа, балетни школи, танцови школи, сдру-
жения с нестопанска цел, неправителствени организации и др.). Също 
така школите днес обикновено предлагат обучение, което включва изу-
чаването само на един танцов стил, за разлика от началото на XX век, 
където има сведения за отделни часове по гимнастика, пластика и др. 
В следващите редове ще представя няколко взаимовръзки, които се на-
блюдават при обучението по балет в началото на XX век и днес, а ин-
формацията и опитът ще доведат до едно успешно управление на ба-
летна школа в наши дни. Първата такава връзка е информация – об-
ществено мнение.  В отличие с миналото столетие, днес хората от-
криват „море“ от информация, която ги залива от всяка една медия, още 
в момента на случване на даденото събитие. По този начин обществе-
ното мнение често се предопределя от начина, по който е поднесена 
информацията, а критическото мислене остава на заден план. Умението 
за подбор на тези източници е от изключително значение за днешното 
поколение. За школата на Анастас Петров са знаели всички, които са 
се интересували от това изкуство, а информация за балета се е публи-
кувала в печатните издания, които са достигали до широк кръг от хора. 
За разлика от тогава, днес, по мое мнение, балетната критика е доста 
по-рядко срещана и обичайно достига до избрана аудитория. Най-често 
институциите сами полагат усилия за популяризиране на дейността 
си, чрез своите сайтове и официални страници в социалните мрежи. 
Така, за да бъде успешна една школа, то тя трябва да отделя средства 
и време за реклама и популяризиране на резултатите.

Втората връзка, която ще разгледаме, е честота на репетициите 
– търсен резултат. В школата на Анастас Петров репетициите са 
били 3 пъти седмично. Резултатите, които са постигани за това вре-
ме, са свързани с едно професионално равнище на балетното изкуство, 
описано в местната преса и завиден напредък на танцьорите. Голяма 
част от учениците, независимо от възрастта, са взимали участие в 
постановки на Народната опера. Днес балетните школи също работят 
в общия случай по два пъти седмично, някои по три, а учениците не мо-
гат да вземат участие в професионална постановка на балетен теа-
тър. Причината е, че за сцените, в които участват деца, често биват 
обучавани ученици, които са възпитаници на специализирани паралелки 
за изучаване на класически балет. По този начин танцуващите в част-
ни балетни центрове имат изяви, които са в сферата на непрофесио-
налното танцово представление. Те участват в концерти или цялост-



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

244

ни спектакли веднъж или два пъти годишно. Важна предпоставка за 
постигане на добри резултати на танцьорите са честите репетиции, 
които да не са ограничавани във времето, както е често в днешно вре-
ме, а изявата на сцена без съмнение мотивира учениците да се разви-
ват и надминават собствените си постижения. 

Връзката корепетитор – внимание към детайла отразява взаимо-
действието между музиката и начина на обучение на танцьорите. 
Когато в залата присъства музикант, той следи всяко едно движение 
на танцьора и може да съобрази с него музикалната форма – било то 
темпо, отделни акценти или различен аранжимент, който да пасва на 
дадения балетен артист. По този начин се получава по детайлно обуче-
ние по класически балет и се дава възможност за постигане на по-до-
бър краен резултат, нещо което било характерно за балетните школи 
в началото на XX век. Днес все по-рядко се наблюдава екип от балетен 
педагог и корепетитор. Причините, вероятно, от една страна са чисто 
финансови, а от друга – материалната база не винаги разполага с на-
лично пиано. По този начин много от съвременните педагози работят 
върху записи на музикални произведения, които използват за балетните 
си класове. Така няма възможност да се обърне детайлно внимание на 
всеки един участник или пък да се подобри произведението, така че 
крайният резултат да е по-добър. В този случай не музиката се оформя 
по качествата и действията на танцьора, а точно обратното. Това 
води до заключението, че работата с корепетитор е полезна както за 
балетния педагог, така и за артистите.

Възраст на детето – първи стъпки в балетната зала. Друга раз-
лика в обучението по балет през двете столетия е възрастта, на коя-
то децата започват да танцуват в балетната зала. За разлика от XX 
век и школата на Анастас Петров, днес своите първи стъпки по балет 
правят деца на възраст от 2,6 години нагоре. Разбира се, всяка школа 
има свои правила за прием на деца и не навсякъде минималният праг е 
такъв. Главната цел е създаване на интерес сред обществото и сред-
ство за привличане на нови участници. Образование – балетен ръково-
дител. Подобно на преподавателите в началото на миналия век и днес 
има педагози, които нямат необходимото образование или пък имат по-
знания в подобна област. Днес се наблюдава разнообразие на възмож-
ности за квалификация на преподаватели по танци и балет, като напри-
мер – балетна педагогика, балетна режисура, хореография, танцов те-
атър, пантомима, съвременни техники, джаз танци и други. Ако преди 
години учителите не са имали възможност да учат в България, защото 
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най-често до Русия, където са специализирали и впоследствие са при-
лагали наученото. От примера и школата на Пешо Радоев, който не е 
имал нужните методически познания, както и физически качества на 
танцьор, сравнявайки го с школата на Анастас Петров, който съот-
ветно е имал всички необходими качества на професионален танцьор, 
както и познания по методика, вследствие на опита от Германия, мо-
жем да твърдим, че обучението на балетния педагог е от изключител-
но значение и води до по-високи резултати на учениците и едно по-про-
фесионално равнище на балетната школа като цяло.  

Основната взаимовръзка, която не се променя във времето и е при-
мер за работеща стратегия за развитие на балетна школа, е обич 
към танца – мотивация на участниците. Още от създаването си 
балетът е изкуство, което носи красота, вдъхновение, а танцуващи-
те са практикували с голямо желание и любов. Това важи в пълна сила и 
днес. Репетиционно облекло – професионално отношение е връзка, 
която и сега има същото значение, каквото е имала и в началото на 
миналия век. Снимки от репетиции преди и сега доказват, че в балета 
е от изключителна важност децата да бъдат облечени с репетицион-
но облекло, което от една страна е в помощ на балетния педагог за 
работата му, свързана с правилната постановка на корпуса, а от друга 
– води до едно професионално отношение и създава усещане при деца-
та за група. Бих казала, че през XXI век не всяка балетна школа изисква 
репетиционно облекло от своите възпитаници и това влияе негатив-
но върху обучението. 

В заключение можем да кажем, че балетните школи в днешно време 
не се различават особено от тези в началото на XX век, а добрият при-
мер от балетната школа на Анастас Петров, адаптиран към днешния 
век, спомага за изграждането на успешна стратегия за развитие на 
частна балетна школа в страната. Общи черти има в желанието на 
педагози и ученици да се занимават с това изкуство, в организирането 
на танцови представления, в костюмите и начина, по който се пред-
ставят на сцена, в честотата на репетициите и търсените резулта-
ти. Главната разлика идва от самото предназначение на танцовата 
школа и целите, които стоят пред художествените ръководители и пе-
дагози. През изминалото столетие все още балетът не бил толкова 
широко известен и популярен сред обществото и това го превръща в 
изкуство за отбрана публика. Танцуващите в школата на Анастас 
Петров са имали амбицията да бъдат професионални балетни артисти 
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и поради липсата на специално училище школата е било мястото, къде-
то те са се обучавали за голямата сцена. Днес училища с профил класи-
чески танц има в няколко населени места в страната, а балетните 
школи за любители са многобройни. Чувствителна разлика се наблюда-
ва в нагласата на ръководителите, които разграничават своя труд от 
този на педагозите в държавното балетно училище. Друга основна раз-
лика в двете столетия се открива във въвеждането на нови техноло-
гии в обучението по балет. Използването на музика на запис, видео ре-
сурсите, които са публично достъпни, видео уроци по балет, онлайн 
преподаването и мултимедията в балетните представления са само 
част от съвременните дигитални средства, които навлизат във всяка 
една сфера на живота, нещо което е било далечно и невъзможно при 
обучението в школата на Анастас Петров. 

Въпреки тези различия любовта към балетното изкуство на всич-
ки, които се занимават с него, е константа и ще продължава да е воде-
ща в развитието на танца и през следващите години. Това е и най- ва-
жното нещо, стоящо в основата на развитие и управление на една ус-
пешна балетна школа. 
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ШОПСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ И НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

Ивана М. Погосян  
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив“

Резюме: За Шопската фолклорна област освен едногласно е характерно 
и двугласно пеене. Първият глас се изпълнява от една певица, която „из-
дига“, „извиква“, „рука“. Вторият глас, който „влече“, „слага“, „следи“, се 
изпълнява от няколко певици. При типичния за Шоплука двуглас вторият 
глас се движи близо до първия и създава характерно остро дисониращо 
звучене, което представлява главна трудност за правилно интониране 
при изпълнение на песни от шопския край. Мелодическото движение на 
втория глас е по-пестеливо в сравнение с основната мелодия. Локални 
певчески похвати са: отпяване, тресене, провикване, подемен тон, недо-
изказване на текста. Двата гласа образуват интервал „секунда“, зато-
ва песните звучат рязко, открито и отразяват буйния темперамент, 
присъщ на шопите.

Ключови думи: двуглас, тресене, интониране.

SHOPSKI FOLK SONGS AND SOME PECULIARITIES 

OF THEIR PERFORMANCE

Ivana M. Pogosyan 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Summary: For the Shopluk folklore region, in addition to single voice, double 
voice singing is also characteristic. The first voice is performed by a singer who 
„raises“, „shouts“, „sings out“. The second voice, which „pulls“, „puts“, „follows“, 
is performed by several singers. In the typical Shopluk duet, the second voice 
moves close to the first and creates the characteristic sharp dissonant sound, 
which is a major difficulty for proper intonation when performing songs from the 
Shopluk region. The melodic movement of the second voice is more sparing 
than the main melody. Local singing techniques are: chanting, shaking, shouting, 
uplifting, understory. The two voices form a „second“ interval, so the songs 
sound sharp, open and reflect the violent temperament inherent for the Shops.

Keywords: duet (double voice), shaking, intonation.
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„В народопесенното творчество на Шопския край и до днес са 
запазени различни видове песни, които свидетелстват за една твър-
де стара музикално-поетична култура. Претърпяла неминуемо из-
вестни промени през вековното си съществуване, тази култура все 
още пази много белези на старинност по своето предназначение и 
връзка с отдавнашни прояви на народния бит и по музикален, и по по-
етически форми и изразни средства“ [Стоин, 1981, с. 18 – 19]. 
„Основните жанрове на българската музикално-фолклорна практика 
отразяват най-съществените страни от живота на народа и са плод 
на общи национални черти. Старата народопесенна традиция на 
Шопската област в основата си включва цялото многообразие от 
видове и форми, каквито се срещат в цялата страна: календарно-зе-
меделски, семейно-битови, обредни, епически песни и др.“ [Стоин, 
1931, с. 163 – 180]. За най-стари се приемат песни, свързани с кален-
дарни празници – лазарски, гергьовденски, песни, които се изпълня-
ват  в деня на пролетното равноденствие, и други, които отговарят 
на целогодишната трудова дейност на народа, свързана с летни пол-
ски работи като копан, жътва, сенокос.  Покрай земеделието се раз-
виват жътварски песни. Домашният ръчен труд е придружен от се-
денкарски песни. В бита място заемат хороводните песни, а на праз-
нична и сватбена трапеза – сватбени или „сватовски“ песни, жанр, 
обособен със своеобразни белези. 

По нрав и език, до голяма степен – както и в народните си песни, 
шопите са доста различни. Шеговитият, с буен темперамент, духовит 
и находчив шоп създава музикален фолклор, който отговаря на качест-
вата му. Той не е богат на емоции и мелодика, но впечатлява със своята 
находчивост и изобретателност. Шопите, силно привързани към земя-
та и традициите, ревностно пазят своя фолклор. Песните могат да се 
разделят на три групи: бавни с тресене, бързи – в равноделни и нерав-
ноделни размери, и епически (кралимарковски).

Всяка група песни носи различни белези в отделни микрорайони. 
Много често се наблюдава двуделна форма – бърза + бавна част с тре-
сене. Като характеристика на народо-песенната традиция се устано-
вява едногласен и двугласен начин на изпълнение. Песните се отлича-
ват с малък тонов обем, вълнообразно мелодическо движение в диато-
ничен или хроматичен лад. Двугласният маниер преобладава, а едногла-
сният намира проява в епически, „кралимарковски песни“. В говора доми-
нира специфична фонетична и морфологична характеристика за отдел-
ните микрорайони, характеризиращи се  с твърдост.
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повторимите си паралелни секунди е един от най-отличителните беле-
зи на областта. Шопските двугласни песни, чиито изпълнители са пре-
димно жени, звучат остро, силно, открито, рязко, което може да се ока-
честви като отглас от своеобразния буен темперамент на местното 
население. Двугласът най-често е изграден така: първият глас се пее 
от една певица, а вторият – от няколко. За първи глас се казва, че „из-
виква“, „издига“, „рука“ или „ока“, а оттам и певиците се наричат „изви-
качки“, „издигачки“ и др. За втория глас се казва, че „влече“, „глаши“, „сла-
га“, а певиците наричат „влекачки“ и „слагачки“. За шопския двуглас е 
характерно това, че певиците от втори глас се стараят да заглушат 
първия. Най-доброто пеене е, когато вторият надделее над първия. 
Характерни за шопския музикален диалект са двугласни песни с тесен 
тонов обем и паралелни секундови последования. Както казахме по-горе, 
една певица пее първи глас („кара“, „ока“, ,,извикуе“), а две или повече – 
втори („помагат“, „влачат“, „слагат“). Вторият глас е доста неподви-
жен и често лежи върху първата степен от лада. Този лежащ тон се 
нарича „исов“ и може да се сравни с тона, който издава ручилото на гай-
да.  Певците като че ли сами се стремят да получат секунди, дори там, 
където могат да се избегнат. Долният, по-нисък втори глас следва дви-
жението на основната мелодия, ограничен в рамките на интервал квар-
та, като първият глас се придвижва между I – III степен (терца), а вто-
рият – между I – VII степен (секунда). Кръстосването на двата гласа се 
среща много рядко и не е характерно за местната двугласна традиция.

Според мен, типичният за Шоплука втори глас, който се движи близо 
до първия и създава характерно остродисониращо звучене, представля-
ва главна трудност за правилно интониране при изпълнение на песни от 
шопския край. Шопските мелодии са трудни за възприемане, пресъздава-
не и изпълнение. Необходим е добре развит слухов усет, време и вокална 
практика, за да се придобият музикални и слухови възприятия. Точното 
интониране при изпълнение на песните се характеризира с възпроиз-
веждане на интервални съотношения и с изградена система, отразява-
ща тоново-височинните и ритмични действия при изпълнение. 

Считам, че изпълнители с ограничени музикални възможности и осо-
бено ученици допускат грешки при усвояването на нова песен, тъй като 
я учат подражателно и по слух. Така, по мое мнение, те я променят, като 
запазват само най-характерните интервали, ритми и акценти. Възможно 
е даден народен изпълнител от собствени творчески мотиви да прави 
някакви съзнателни промени в музикалния или словесен текст. Така въз-
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никват нови музикални идеи и нови импровизации на вече съществуващи 
песни. Изпълнителят вплита в старата структура нови ритмични или 
интонационни пасажи, нови интервали, орнаменти и рефрени. Всеки пе-
вец по един или друг начин видоизменя песента, която пее. „Артикулацията 
представлява начинът на музикалното произношение, на отделните 
щрихи. Тя е едно от изразните средства, благодарение на които се раз-
граничава всеки конкретен музикален стил. Музикалната артикулация е 
много съществен компонент на изпълнението, вълнуващ силно съвремен-
ния интерпретатор“ [Сарафян, 2017, с. 246]. Затова всяка народна песен 
отразява до голяма степен душевния мир на изпълнителя, неговите музи-
кално-естетически възгледи, неговия стил. 

Мисля, че шопските двугласни песни звучат много интересно – остро 
и даже  пронизващо. Едногласните песни са по-раздвижени, често с висо-
ко провикване в края на мелодията. Като трудност тук откривам необ-
ходимостта от бързо артикулиране на текста и пъргавина на езика. 

Пестеливостта в двугласните песни намира пълна компенсация и в 
друг вид шопски песни – речитативните. Те са едногласни, волни и за-
почват с богато орнаментирано възклицание – подготовка на слуша-
теля, последвано от низходящо движение. Песента завършва с богата 
орнаментика и с подобни на началото възклицания. Тук се пеят стоти-
ци стари юнашки и исторически песни, наричани още „кралимарковски“ 
или „сватовски“. Голяма част от едногласните песни са местните 
жътварски песни „по саме“, които се изпълняват най-често антифонно 
– една певица запява, друга ú отпява. Такива са предимно седенкарски-
те припявки, които тук са на особена почит. Жътварските песни са 
безмензурни и обикновено се изпълняват от 2 певици (окачки), които 
пеят първи глас (водещата мелодия), и 4 или повече певици (влачачки), 
които пеят втори глас – равен тон, като с всяка „окачка“ пеят по две и 
повече „влачачки“. При жътварски песни, построени на десетосрични 
стихове от вида 4 + 6 срички, се пее на два гласа и се повтарят първи-
те 4 срички, а при пеене на три гласа, се изпяват първите 4 срички три 
пъти. Това показва, че „народните певци от този край съзнателно се 
стремят да разширяват поначало тесните по форма песни. Самите те 
вече са чувствали притеснението на едноредичната песен и съзнател-
но повтарят неколкократно част от предложението с цел да разширят 
формата. Същото се наблюдава и в редица песни, съставени от един 
стих, който е обогатен с най-различни вметнати думи. Песента е раз-
ширена с повторения на някои части от стиха. Наистина тук народът 
не е оставил своя терминология, откъдето да се вижда съзнателното 
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ставало съзнателно с цел да се разшири иначе твърде примитивната, 
тясна форма на местната двугласна песен“ [Кауфман, 1968, с. 27].

Секундата е основен градивен хармоничен и мелодичен интервал в 
песните на Шопската фолклорна област. Секундовото съзвучие се явя-
ва предимно на силно време на такта. „Прекръшването“ и „свръщането“ 
на втори глас става и на силно, и на слабо време с предпочитание на 
слабо. Най-често песните започват с интервал голяма секунда – първи 
глас пее I степен, втори – подосновния тон. Много песни встъпват и 
със секунда между II и I степен – първи глас пее II степен, втори – I сте-
пен. По-рядко песента встъпва в подосновния тон. Тогава и двата гла-
са пеят унисон. Много рядко започва от терцов тон, като се получава 
обикновено малка или голяма терца, която се отвежда в секунда. Най-
рядко песента започва в унисон от първа степен, като отделни песни 
встъпват с интервал малка септима.

Характерно при жътварските песни е пеенето и отпяването, като 
едната група пее трудния характер. При някои жътварски двугласни 
песни първият глас изпълнява оригиналния орнамент, наречен „тресене“, 
чрез раздробяване на една по-голяма нотна трайност на по-малки нотни 
трайности с участието на гърлото. По мое усмотрение, за по-лесно из-
пълнение на орнамента „тресене“ би било полезно да се задържи на упор-
ния тон, преди да се направи самия орнамент. Това улеснява процеса на 
изпълнение и допринася за вярна интонация на изпълнителя.

В песните трудно може да намери история с тъжен край, повечето 
песни са оптимистични, с поставен в началото проблем, който се раз-
решава в края. В цялото шопско землище има една мелодия, използвана 
от всички. Това е тъй наречената „Марковска мелодия“. Има десетки 
песни с различен текст, но с една и съща мелодия – марковската. 
Примери за такива песни са: „Жалба пише жална България“, „Море запали 
се Янина планина“, „Марко коси трева детелина“ и много други. 
Изпълнители на местни двугласни песни са жени, които пеят открито, 
напето, особено силно. Едногласните бавни песни, както и жътварски-
те двугласни песни се изпълняват с един типичен маниер на „разтриса-
не“ – насичане на тона. Тук се срещат старинни моноритмични хоро-
водни песни в размер 2/4.

В Шопската фолклорна област неравноделните размери се срещат 
в различни по предназначение песни. Мелодията на песните е сравни-
телно еднообразна, показател, който е специфичен за Средна Западна 
България. Някои от хороводните, жътварските и седенкарските песни 
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се интерпретират почти без промяна в цялата шопска област. 
„Маниерът на изпълнение свързваме с гръден механизъм на звукообразу-
ване и директно експониран звук, гръден резонанс и твърда атака на 
тона. Гласовете се отличават с по-ограничен диапазон, тембърът е 
силен и остър особено в диафоничния стил. Изпълнители на местните 
двугласни песни са предимно жени, а мъжете пеят повече в стил 
parlando rubato. Локални певчески похвати са: тресене, провикване, по-
демен тон, недоизказване на текста. Спецификата на изпълнителския 
стил се подчертава и от инструментариума: гайда, гъдулка, двоянка, 
цафара, тамбура. Известни изпълнители са: Олга Борисова, Борка 
Тричкова, Станчо Стоилов, Павлина Горчева, Радка Алексова, Славка 
Секутова, Валентина Деспотова, Кремена Станчева, Елена Божкова и 
др.“ [Калудова, 2011, с. 86].

Тук съм съгласна с написаното по-горе становище на проф. д-р 
Станилова-Калудова, че „маниерът на изпълнение свързваме с гръден 
механизъм на звукообразуване“. Според мен правилното дишане и точ-
ното разпределение на въздуха е изключително важно и е неизменна 
част за доброто изпълнение.  

 Мисля, че песните от Шопската фолклорна област са едни от 
най-интересните за изпълнение песни. Те отразяват буен темпера-
мент, духовитост, която на места преминава в сатира, остроумие и 
оптимизъм – черти, присъщи на централното население на този район 
– шопите. Тук липсва спокойните, наситени с лирика мелодии на 
Родопите, бавните, мъдри песни на Тракия, нежните, грациозно-игриви 
мелодии на Пазарджишко. По-груби, по-масивни и остри по звучене са 
песните и личи, че са създавани от твърд по характер народ.
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Резюме: Изследването представя актуалното състояние и особености-
те на обучението по изобразително изкуство в първи гимназиален етап, 
който обхваща 8. – 10. клас в средното училище. Анализирани и откроени 
са отделни проблеми на обучението и някои възможности за тяхното 
решаване. 
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Summary: Abstract: The study presents the current state and features of 
teaching of fine arts in the first high school stage, which covers 8 – 10 grade in 
high school. Individual problems of training and some possibilities for their 
solution are analyzed and highlighted.  

Keywords: education, fine arts, first high school stage.

Една от глобалните цели в обучението по изобразително изкуство 
е естетическото развитие на личността и изграждане на художест-
вената култура на младите хора. В миналото основата на предмета 
„Рисуване“ е била обвързана с изобразителната дейност, която е опре-
деляла и учебното съдържание. Днес все по-осъзнато се търси връзка-
та и баланса между отделните области на художественото образова-
ние, а именно: естетическото възприемане на действителността, 
възприемане на изкуството и изобразителната дейност, а идеята е 
хармоничното и пълноценно развитие на подрастващите.

Обучението по изобразително изкуство в горна училищна възраст 
обхваща първи гимназиален етап 8. – 10. клас, с което то приключва в 
системата на средното образование. За разлика от прогимназиалния 
етап, където препоръчителното разпределение на часовете в седмич-
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и половина за седми клас. В гимназията часовете се редуцират на един 
час седмично за осми, девети и десети клас. При това изобразително-
то изкуство се изучава не целогодишно, а само един срок. Годишният 
хорариум е 18 часа и за трите класа, което за целия гимназиален етап 
прави общо 54 часа.

При учениците в среден курс учебното съдържание се изучава на две 
равнища: теоретично, чрез включване на знания от теорията и истори-
ята на изобразителното изкуство, и практически – чрез изпълнение на 
творчески задачи. „Практическите дейности водят до усвояване на 
нови знания и умения и съдействат за затвърдяване и развиване на изоб-
разителни умения и навици, за разгръщане на творчески способности и 
въображение на учениците чрез създаване на художествени проекти и 
изпълнение на творчески задачи“ [Блажиева и кол., 2018, с. 5]. По-големият 
хорариум в прогимназията осигурява повече време в часовете за прак-
тическа дейност и за работа на педагога с учениците. Акцент се по-
ставя върху личностното развитие на децата, чрез стимулиране на 
творческия потенциал, нагласите за артистично себеизразяване и сво-
бода в предпочитанията от материали и техники.

В осми клас се поставят основите на художественото образова-
ние за първи гимназиален етап, което продължава от предходната учи-
лищна възраст. Посоката на развитие, освен систематизиране на зна-
нията и уменията, включва и учебни проблеми, които не са обект на 
внимание до момента в прогимназиалните класове. „Нов акцент в учеб-
ния предмет са знанията и дейностите, свързани с теорията и исто-
рията на изкуството и връзката между изкуството и виртуалната 
среда. Областите на компетентност, определени в Държавните обра-
зователни стандарти (ДОС) са:

• изкуството и неговата история;

• художествена дейност;

• визуална култура и медии“ [пак там].

Учебното съдържание в рамковата програма включва шест глобал-
ни теми. В учебниците те са представени чрез подтеми, с оглед на 
творческите виждания на авторите. Структурирани са без определена 
последователност, което дава по-добри възможности за гъвкавост и 
вариативност в годишното разпределение на учителя. Аналогично е 
представено учебното съдържание в програмните изисквания за деве-
ти и десети клас. Задължителните теми в осми клас са: 
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• Изкуство и време – епоха, канон, стил; 

• Шрифт и писмена култура; 

• Творбата и музеят; 

• Изобразителното изкуство и другите изкуства – литература; 

• Изкуство и социална комуникация – графити и стрийт арт; 

• Технологии в изящните изкуства.

В девети клас фиксираните теми в учебната програма са:

• Изкуство и религия;

• Художник и творчество – професията на художника;

• Художествени музеи и галерии в България;

• Изобразителното изкуство и другите изкуства – сценични 
изкуства;

• Изкуство на карикатурата;

• Технологии в декоративно-приложните изкуства;

• Художествената култура и новите средства за информация и 
комуникация.

В десети клас учебното съдържание е представено чрез следните 
глобални теми:

• Живот и творчество на художника;

• Творци на модерното и съвременното изкуство;

• Световни музеи и галерии;

• Изобразителното изкуство и другите изкуства - екранни изкуства;

• Художествени форми на протест и различни медии;

• Технологии на дизайна;

• Художествени виртуални музеи.

Препоръчителното процентно разпределение на дейностите в 
учебната програма дава тежест на новите знания 60%, което прибли-
зително е 10 – 11 урока за нови знания, всеки по 1 час от общо 18 часа 
годишно. Упражненията и практическите дейности са 22%, или 4 часа 
годишно. Уроците за преговор и обобщение са 10%, съответстващи на 
2 часа годишно, и уроците за контрол и оценка са 8%, или малко повече 
от 1 час. С оглед на тези числови стойности е направена точна разбив-
ка на типовете уроци в учебниците по изобразително изкуство. Така 
например някои автори (Б. Дамянов, О. Занков, А. Генчева) дават следно-
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практически дейности – 6 ч.; урок за преговор и обобщение – 1 ч. и урок 
за контрол и оценка: изходно ниво – 1 ч. – общо 18 часа годишно.

В прогимназиалния етап процентното разпределение на дейности-
те в учебната програма не се различава съществено от това в горен 
курс. Например, в 5. клас съотношението на часовете за нови знания е 
54%, за упражнения – 6%, за преговор и обобщение – 9%, практическите 
дейности за развиване на творческите способности и въображение – 
22%, за контрол и оценка (за входно и изходно ниво, за контролни рабо-
ти, тест) – 9%.

Видно е, че и в двата етапа на обучение новите знания преоблада-
ват над практическите дейности. Те се възприемат теоретично и 
практически чрез изпълнение на изобразителни задачи. Теоретичните 
уроци са от областта на теорията и историята на изкуството, а 
практическите се основават на творческата дейност на учениците. 
Упражненията и художествената практика имат важно значение за ус-
вояване, разширяване и задълбочаване на знанията, за развиване на уме-
нията, творческото въображение и способности, което обяснява ав-
торските виждания за отделеното време малко повече на упражнения-
та и на уроците с практически задачи в рамките на препоръчителното 
процентно разпределение на часовете в учебните програми за гимна-
зиален етап. Независимо че числовите стойности по отделните дей-
ности между двата етапа на обучение са приблизително близки, худо-
жествената практика в прогимназията има значително по-голям дял в 
сравнение с гимназиалните класове. На какво се дължи това и как може 
да се обясни?

На първо място по-големият хорариум в среден курс, спрямо горна-
та училищна възраст, дава логичен отговор на този въпрос. Годишно 
часовете в 5. клас са 68 часа, в 6. клас са 68 часа, в 7. клас са 54, а в 
гимназиалните класове са едва 18 часа, или приблизително три-четвър-
ти по-малко, което рефлектира неблагоприятно върху творческата 
дейност. „Практическите умения разкриват същността на учебния 
предмет „Изобразително изкуство“. Те имат основно значение в обуче-
нието“, а тяхното развитие и усъвършенстване се осъществява с по-
мощта на художествената дейност [Занков и Христова, 2011, с. 5]. В 
гимназиалните класове за изпълнението на творчески задачи учебното 
време се оказва недостатъчно. В сравнение с прогимназията, където 
акцентът е върху практическата работа, в горен курс тежестта при 
изучаване на учебното съдържание се измества в теоретична посока.
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Това довежда до преосмисляне на методическата организация, а идея-
та, с оглед на обстоятелствата, е обучението да се провежда макси-
мално ефективно, за да се постигнат желаните резултати. Оттук се 
поражда и вариативността при прилагане на педагогическите подходи 
във връзка с пълноценното провеждане на учебните занятия. В една 
част от уроците за нови знания се предвиждат творчески задачи. Те 
могат да се осъществяват в комбиниран тип уроци, с продължител-
ност два учебни часа, разположени поради ниския хорариума в две учеб-
ни седмици, а не както в прогимназиалните класове часовете да се раз-
пределят последователно един след друг в един ден. В гимназията неу-
добство при уроците с практически задачи е тяхното накъсване, което 
прави учебния процес неособено привлекателен и ефективен. За част 
от участниците в учебния процес темите с продължение от предход-
ната седмица водят до неблагоприятни последици. Незаинтересованите 
учиници не носят рисунките и нужните материали, под предлог че са ги 
забравили, занимават се със странични дейности, оправдават се, че 
времето няма да им стигне при повторно започване на работата, ука-
занията на учителя се изпълняват формално, поради което задачата 
остава недовършена и изведена на етап. В резултат се получава недо-
бро уплътняване на учебното време и разпиляване на творческия по-
тенциал на учениците. 

Особеност на обучението при недостиг на време за изпълнение на 
практическите задачи е поставянето на указания и инструкции за са-
мостоятелна работа в домашни условия, което не винаги обаче води до 
добри резултати, в случаите когато ученикът има нужда от педагоги-
ческа помощ. На практика обучаваният трябва сам да се справя с твор-
ческите решения и проблеми, а при затруднения не може да се възползва 
от съветите на учителя, допуска грешки, което се отразява на крайния 
резултат. Като помощно средство, на което да се опрат при осъщест-
вяване на изобразителната дейност в домашни условия, учениците раз-
читат на възприети творби и образци от интернет, понякога с недо-
бри художествени качества. Те или прерисуват, или правят интерпре-
тации на тези творби, но и в двата случая участието на творческото 
въображение е слабо или напълно отсъства.

Учебните програми в гимназиалните класове са „отворени и дават 
възможност за реализиране на творческите инициативи на учителя“, 
за пълноценно развитие и изява на учениците, за преодоляване на не-
достига и дефицита от учебно време [Дамянов и кол., 2017, с. 5]. Като 
алтернативна възможност изпъква: провеждане на обучението „извън 
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жествени изложби, ателиета на художници, работа на открито“, възла-
гане на домашни работи [пак там]. Обучението извън класната стая, 
осъществяването на контакт и „жива“ връзка с произведения на изку-
ството въздейства стимулиращо, разнообразява учебния процес, про-
вокира интереса към изкуството в много по-силна степен, отколкото 
само чрез възприемане на репродукции в условия на училищна среда в 
кабинет. Учебните проблеми във връзка с формално-пластичното из-
граждане на творбата се възприемат и разбират много по-задълбоче-
но. В галерийното пространство учениците имат възможност да ви-
дят някои особености на материалите при тяхното полагане, като: 
релефно напластяване на боите, видимите мазки и следи на четката по 
платното, изразителността чрез редуване на наслояване с издрасква-
не, специфичните особености на кадастрона между графичните и жи-
вописните техники, прозрачното и преливно нанасяне на акварела, в 
резултат постигнатия ефект на въздействие за въздушност и прос-
транственост. Всичко това възприемано от учениците само на ниво 
репродукция в кабинетни условия остава твърде неясно за тях. 
Отвореността на учебните програми за творчески инициативи е мно-
го добро решение за художниците педагози от една страна, но от друга 
– ниският седмичен хорариум и недостигът на учебно време прави на 
практика невъзможно, в рамките на часовете, да се провеждат учебни 
занятия за гимназистите извън училище. Това означава да се търсят 
други възможности, алтернативи и варианти за посещения на културни 
институции и за провеждането на пленери.

Видно от темите в учебните програми за гимназиален етап е раз-
ширяването и задълбочаването на знанията от прогимназията. 
Уроците в среден курс, предимно от комбиниран тип с практическа 
изобразителна дейност в основната си част, в горен курс, поради не-
достиг на време, преминават в уроци за разработване и усвояване на 
нови знания, което внася известни ограничения. Знанията се възпри-
емат теоретично на сетивно-аналитична основа, а не толкова прак-
тически. Дейностите се фокусират главно към изпълнение на интелек-
туални задачи: разглеждане, коментиране, беседване, описание и анализ 
на произведения, правене на презентации от учениците и тяхното 
представяне, интерпретации на художествени творби при практиче-
ските задачи, които са изключително малко в часовете. Натурното ри-
суване като учебна форма на работа по изобразително изкуство в го-
рен курс, което изисква повече време, почти липсва. В този смисъл на-
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блюденията на обекти и явления от действителността, организирани 
от учителя и извършвани от учениците с цел изобразителна дейност, 
са много по-ограничени спрямо тяхното провеждане в прогимназиални-
те класове. До голяма степен това възпрепятства разширяването и 
доизграждането на зрителните представи, което се отразява на раз-
витието на изобразителните умения. Като цяло в ущърб са творчески-
те дейности в часовете. От предимно практически занимания в про-
гимназията, в гимназията с малки изключения уроците преминават 
теоретично. За учениците усещането е, че предметът поради инте-
лектуалните дейности не се различава съществено от останалите 
предмети в училище. Интересите и желанията на гимназистите, неза-
висимо от кризата в юношеската възраст по отношение на изобрази-
телната дейност, клонят към творчество. Учениците изпитват нужда 
чрез творческите дейности да се разтоварват от останалите пред-
мети в училище. Изразяват открито предпочитанията си за практи-
чески занимания, вместо за изучаване на учебното съдържание само на 
теория, което ги оттегчава и донякъде понижава мотивацията. 
Работата чрез разнообразяване на обучението с материали и техники 
внася оживление и стимулира към творчество.

Не на последно място, училищните учебни планове дават добри въз-
можности за осъществяване на избираема подготовка по общообразо-
вателните предмети, включително и по изобразително изкуство. Тя 
надгражда и разширява знанията и уменията от обучението по предме-
та, но за съжаление обхваща твърде мълък брой ученици, които проявя-
ват по-специални способности, интереси и потребности по изобрази-
телно изкуство. В този смисъл избираемата подготовка не може да 
обхване всички ученици в училище и да допълни някои дефицити по от-
ношение на художествените умения, които се развиват чрез творче-
ски дейности.        
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ПРОЕКТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНСТРУМЕНТ  ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ 

НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ

доц. д-р Васил Колев 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: В доклада се проследява подкрепата на образователни проек-
ти чрез програмното финансиране по Националните програми за разви-
тие на образованието в периода 2007 – 2022 г., чрез които се осигурява 
съвременна среда за обучение, подкрепят се формите за обучение,  въз-
питание и личностно развитие на учениците.  Обърнато е внимание на 
програмитеq свързани с повишаване квалификацията на педагогиче-
ските кадри и информационните и комуникационни технологии като 
път за кариерното развитие на учителите и възстановяване прести-
жа и достойнството на учителската професия.

Ключови думи: национални програми, квалификация, педагогически 
специалисти.

THE GRANTS FROM THE NATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS – 

AN INSTRUMENT FOR SUPPORT OF THE PEDAGOGUES

Assoc. Prof. Vasil Kolev, Ph. D.

Abstract: The report is studying the grants at the national operational programs 
supporting education in Bulgaria, thru which modern educational environment is 
provided and various forms of teaching are supported. Special attention is set 
to the national programs for enhancing of the personal qualifications of the 
teachers in several directions including pedagogical skills, use of new 
communicational technologies, etc. to recover the prestige and the dignity of 
the pedagogues.

Keywords: national programs, qualifications, pedagogues. 

Променените в социално-икономическите и обществено-политиче-
ски условия – първо след 1989 г., а впоследствие и след приемането на 
страната ни в Европейския съюз от 1 януари 2007 г., доведоха до много 
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та периода тя следваше да се адаптира и приведе в съответствие с 
приетите европейски стратегически документи – един  непрекъснат 
процес, продължаващ и в настоящето, продиктуван от необходимост-
та да се отговори на новите реалности.

В годините на прехода неизбежният сблъсък на ценностните кри-
терии при смяната на системата от тоталитарна към демократична, 
на „старото“ и „новото“, доведоха до намаляване достойнството, при-
влекателността и авторитета на учителската професия. 
„Обществено-икономическите промени през 90-те години на миналия 
век доведоха до значително понижаване на икономическия и общия со-
циален статус на учителите. Много от причините за това са извън 
образователната система – елементи на дезинтеграция на общество-
то, обща криза на ценностите и регулативните системи, отсъствие 
на пряка връзка между образоваността и успеха в живота. Учителите 
не само не получават адекватно възнаграждение за своя труд, но и от-
съства система за кариерно развитие, за квалификация и учене през 
целия живот“ [1].

Действително обществено-икономическите промени са в основа-
та, но отсъствието на системата за кариерно развитие на учителите 
в продължение на почти двадесет години от 1990 г. до 2009 г. е предиз-
викана от уклона да се заличи всичко от „социалистическото обще-
ство“ и недалновидността на тогавашното Министерство на народ-
ната просвета. 

Публикуваната в „Държавен вестник“, брой 82 от 12 октомври 1990 
г. Наредба №4 от 1 октомври 1990 г. на министъра на народната про-
света за придобиване на клас квалификация от педагогическите кадри 
(Параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на посочената 
наредба) прекратява процедурите по удостояване с педагогически 
длъжностни звания „старши учител“ и „главен учител“, въведени с 
Постановление №14 на Министерския съвет от 8 март 1982 г. за сти-
мулиране творческия труд на учителите.

През 2009 г., след близо двадесетгодишното прекъсване, отново е 
обърнато внимание на кариерното развитие на учителите с приетите 
изменения в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета 
от 1999 г. (изм. – ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 1.10.2009 г., изм. – ДВ, 
бр. 87 от 2009 г., в сила от 3.11.2009 г.) , с който се въвеждат учител-
ските длъжности „младши учител“, „учител“, „старши учител“, „главен 
учител“. 
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Към настоящия момент, съгласно Закона за предучилищното и учи-
лищното образование и издадената на негово основание от министъра 
на образованието Наредба 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професио-
налното развитие на учителите, директорите и другите педагогиче-
ски специалисти (обн. ДВ бр. 61 от 2 август 2019 г., изм. и доп. ДВ бр. 
101 от 27 ноември 2020 г., изм. и доп. ДВ бр. 80 от 24 септември 2021 г.)  
учителските длъжности са „учител“, „старши учител“ и „главен учи-
тел“. В същата наредба са предвидени и условията и реда за повишава-
не на квалификацията и кариерното им развитие. 

Основните промени към възстановяване престижа на учителската 
професия започват с приетата от Народното събрание на 7 юни 2006 
г. Национална програма за развитие на училищното образование и пре-
дучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015). Националната 
програма за развитие на училищното образование и предучилищното 
възпитание и подготовка (2006 – 2015) предвижда комплекс от мерки в 
процеса на обучение, възпитание, социални дейности, подобряване на 
материалната база, повишаване квалификацията и въвеждане на сис-
тема за кариерно развитие на учителите и др. 

В изпълнение на посочената национална програма през 2007 г. за-
почва подкрепата на образователните проекти чрез програмно финан-
сиране с предвидените в Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2007 г. 171 милиона лева в централния бюджет, като в па-
раграф 65, ал. 1 от същия закон са определени приоритетите за финан-
сиране на националните програми за развитие на средното образова-
ние: оптимизация на училищната мрежа; внедряване на информационни 
и комуникационни технологии в училищата; по-пълното обхващане в 
системата на децата в задължителна училищна възраст; квалифика-
ция на директорите за повишаване на управленската им компетент-
ност; въвеждане на системи за вътрешно и външно оценяване; въвеж-
дане на диференцирано заплащане в зависимост от постигнатите ре-
зултати; рационализиране на мрежата от професионални училища; съз-
даване на достъпна архитектурна среда в училищата за интегриране 
на децата със специални образователни потребности; обновяване на 
учебно-техническото оборудване в училищата; развитие на извънклас-
ната и извънучилищната дейност; ритуализация на училищния живот; 
квалификация на педагогическия персонал; обновяване на спортната 
база на училищата; подобряване на енергийната ефективност. 

Проектното финансиране в средното образование в изпълнение на 
националната програма започва с обявяването на четири национални 
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обособени два модула – „Оптимизиране на училищната мрежа“ и 
„Рационализация на мрежата от професионалните училища“; НП 
„Модернизация на материалната база в училище“ е с четири модула – 
„Спорт в училище“, „Обновяване на учебно-техническото оборудване“, 
„Създаване на достъпна архитектурна среда“ и „Безопасно училище“; НП 
„Училището – територия на учениците“ е с два модула – „Ритуализация на 
училищния живот“ и „Развитие на извънкласната и извънучилищната дей-
ност“; НП „Енергоефективно саниране на училищните сгради“ не е разде-
лена на модули. В следващите години се разширява обхвата на национал-
ните програми и през 2021 г. техният брой достига двадесет и пет. 
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Източник: Адаптирано по МОН  [2]

В подкрепа на разбирането относно ключовата роля на учителите и 
значението им за развитието на обществото през 2008 г. стартира НП 
„Диференцирано заплащане“ с цел „(…) поетапно въвеждане на нова сис-
тема за определяне на ефективна структура на работната заплата, 
включваща справедлива диференцираща част за постигнати резулта-
ти от труда. Определяне на резултатите от труда, определени на на-
ционално ниво, и критерии към всеки от тях (...)“ с общ бюджет 44 000 000 
лв., обхващаща 98 914 педагогически специалисти в страната [3].
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През 2009 г. е разкрита нова НП „Квалификация“ с три модула – 
„Квалификация на учителите“ с бюджет 900 000 лв. с акцент преодоля-
ване дефицита от квалифицирани учители по чужд език, „Квалификация 
на директори“ с бюджет 1 000 000 лв. и „Квалификация на педагогиче-
ските съветници и психолози“ с бюджет 100 000 лв. През 2010 г. и 2011 
г. продължава финансирането на НП „Квалификация“ с разширяване об-
хвата на курсовете в подкрепа на системата за кариерно развитие на 
педагогическите специалисти. С прекъсване през 2012 г.  и 2013 г. про-
грамата е възстановена от 2014 г., като в периода 2015 – 2017 г. наи-
менованието на програмата е променено на „Развитие на педагогиче-
ските кадри“, но със същата насоченост, целяща чрез обучение да се 
повишат компетентностите на педагогическите специалисти като 
основа за разгръщане на творчеството и иновациите и подобряване 
качеството и ефективността на образованието и обучението. 

От 2012 г. се организират и квалификационни обучения по 
Национална учителска програма в ЦЕРН – Женева в областите физика и 
астрономия, техника и информатика и природни науки. В периода 2012 
– 2018 г. са класирани за участие 412 учители в изброените области на 
знанието. 

Пак през 2009 г. се поставя началото на Национална програма 
„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“ като 
продължение на Националната стратегия за въвеждане на информа-
ционните и комуникационни технологии в българските училища (2005 – 
2007) с утвърдени средства за интернет достъп на училища и награди 
за изявени ученици и учители в сферата на информационните техноло-
гии в размер на 3 500 000 лв. [4]. Средствата по програмата постепен-
но се увеличават и достигат 6 500 000 лв. през 2012 г., когато се включ-
ват и дейности по обновяване на материалната база. Отделените 
средства по програмата бележат своя пик през 2014 г. в размер на 
21 500 000 лв. за модернизация на учебния процес. От 2016 г. в програ-
мата се включват и институциите в системата на предучилищното 
възпитание, като наименованието ú се променя на НП „Информационни 
и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и 
училищното образование“.
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Година НП 
„Информационни 
и комуникацион-
ни технологии 
(ИКТ)“  лв.

НП „Квалификация“ 
лв.

НП „Развитие 
на педагогиче-
ските кадри“ лв.

Класирани за 
участие учите-
ли в обучения в
ЦЕРН бр.

2009 1 069 942 2 000 000
2010 1 420 000    296 185
2011 1 400 000    300 000
2012 6 500 000  35 учители от 

област физика 
и астрономия

2013 Липсва
информация

35 учители от 
област физика 
и астрономия

2014 21 500 000   400 000 35 учители от 
област 
техника

2015 7 500 000 480 000 39 от област 
техника и ин-
форматика и 
39 от област 
физика и 
астрономия

2016 7 500 000 600 000 39 от област 
техника и 
информатика
и 39  от област 
природни науки

2017 10 230 000 600 000 39  от област 
техника и 
информатика
и 39 от област 
природни науки

2018 10 000 000 800 000 38 от област 
техника и 
информатика
и 35 от област 
физика и 
астрономия

2019 11 000 000 850 000
2020 12 000 000 1 100 000
2021 16 300 000 1 100 000

Източник: Адаптирано по МОН  [2]
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През 2021 г. националните програми, свързани с развитието на 
предучилищното и училищното образование, са двадесет и четири и е 
утвърдена една, обхващаща средното и висшето образование, приети 
с Решения на Министерския съвет, както следва: 

С Решение №188 на Министерския съвет от 5 март 2021 г., на ос-
нование чл. 286, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното обра-
зование във връзка с т. 12 от приложение №1 към чл. 1, ал. 1 от 
Постановление №408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнение-
то на държавния бюджет на Република България за 2021 г.:

а) Национална програма „Система за национално стандартизирано 
външно оценяване“;

б) Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“;
в) Национална програма „Осигуряване на съвременна образовател-

на среда“;
г) Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“;
д) Национална програма „Успяваме заедно“;
е) Национална програма „Информационни и комуникационни техноло-

гии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;
ж) Национална програма „Квалификация“;
з) Национална програма „Заедно за всяко дете“;
и)Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура 

на персонала“;
к) Национална програма „Иновации в действие“;
л) Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна сре-

да и сигурност в училище“;
м) Национална програма „Бизнесът преподава“;
н) Национална програма „Разработване на учебни помагала за обу-

чение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване 
и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обуче-
нието, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на 
учебни комплекти“;

о) Национална програма „Мотивирани учители“;
п) Национална програма „Участвай и променяй – родителят, акти-

вен партньор в училищния живот“;
р) Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране 

на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопуска-
не на вторична сегрегация“.

С Решение №237 на Министерския съвет от 19 март 2021 г., на 
основание чл. 91в, ал. 2 от Закона за висшето образование:
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разование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от бъл-
гарска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши 
училища“.

С Решение №257 на Министерския съвет от 25 март 2021 г., на 
основание чл. 286, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование във връзка с т. 12 от приложение №1 към чл. 1, ал. 1 от 
Постановление №408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнение-
то на държавния бюджет на Република България за 2021 г.:

а) Национална програма „Без свободен час“;
б) Национална програма „Роден език и култура зад граница“;
в) Национална програма „Професионално образование и обучение“;
г) Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции 
в системата на предучилищното и училищното образование“;

д) Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“;
е) Национална програма на Министерството на образованието и 

науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване 
на традициите и историята на Българската армия“.

С Решение №453 на Министерския съвет от 17 юни 2021 г., на осно-
вание чл. 286, ал. 1 и 3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование:

а) Национална програма „Отново заедно“.
През 2021 г. с Решение №184 на Министерския съвет от 5 март 

2021 г., на основание чл. 91в, ал. 2 от Закона за висшето образование и 
чл. 286, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование е 
одобрена и Национална програма „Дигитална квалификация“, насочена 
към преподаватели в държавни висши училища, учители от системата 
на средното образование и представители на бизнеса, желаещи да пре-
подават. Целта на програмата е преквалифициране на преподаватели 
от висши училища и на учители от средното образование и включване 
на представители на бизнеса за преподаване на дисциплини и учебни 
предмети, свързани с информационни технологии и интегриране на ди-
гитална компетентност в собственото преподаване [6].

Ковид кризата в последните две години и въведеното онлайн обуче-
ние внесоха огромни промени в стила и методите на преподаване, ока-
за негативно влияние върху двете страни, участващи в учебния процес, 
и върху здравословното състояние на учителите. С грижа към опазване 
здравето на учителите през месец август 2021 г. стартира и нацио-
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нална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите 
специалисти“ в два модула: модул 1: „Профилактика на педагогическите 
специалисти“ и модул 2: „Рехабилитация на педагогическите специали-
сти“. Програмата е насочена към съхраняване живота и здравето на 
всички педагогически специалисти чрез предвидени дейности „за въз-
становяване след прекаран Ковид-19 и за подобряване здравния статус 
на педагогическите специалисти“ [7].

Световната пандемия, ограничила преките контакти и липсата на 
пряк контрол върху вниманието и участието в часовете, се отрази не-
благоприятно на влиянието на учителя върху поведението и начина на 
мислене на учениците.  

„Доброто беше, че част от учителите се усъвършенствахме, каз-
вам част, защото някои колеги имаха опит с електронни платформи 
отпреди. Но, от друга страна, се загуби живият контакт с учениците. 
Друго е, когато децата са пред теб и по реакцията им виждаш дали са 
разбрали материала, или не. А при ученето онлайн гледаш една камера. 
А и част от учениците нямаха камери и микрофони и общуването с тях 
беше само с писане. Питаш ги дали са научили даденото нещо и те от-
говарят с „да“, но как да си сигурен, че наистина са го осмислили?“ [8].

Подкрепата за развитието на образованието продължава и през 
2022 г., като до момента с Решение №302 от 13 май 2022 г. на 
Министерския съвет, на основание чл.286, ал.3 от Закона за предучи-
лищното и училищно образование, са обявени двадесет и една Национални 
програми за развитие на образованието. 

Чрез реализацията на проектите по националните програми днес 
повечето училища са санирани, осигурени с високоскоростен интернет 
достъп чрез изградените нови Wi-Fi мрежи и Wi-Fi зони,  с оборудвани 
кабинети, със съвременни стационарни и преносими компютри, табле-
ти и софтуерни продукти, учениците отрано се обучават на дигитални 
умения и се включват в различни класни и извънкласни мероприятия и 
олимпиади, в т.ч. кариерно ориентиране и консултиране. Учителите 
вече имат по-справедливо заплащане, осигуряват им се обучения за по-
вишаване на квалификацията, въведени са стимули за кариерно разви-
тие. Проектите, реализирани по Националните програми за развитие-
то на образованието, осигуриха съвременна среда за обучение, подкре-
пиха формите за обучение,  възпитание и личностно развитие на учени-
ците и са път за творческо развитие, реализация и професионалното 
израстване на учителите.
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Европейският съюз. 
В съобщението на Европейската комисия от 30 септември 2020 г. 

относно постигането на европейското пространство за образование 
до 2025 г. се посочва, че: „Учителите, обучителите и образователният 
персонал са в основата на образованието. От тях в най-голяма степен 
зависи образованието да бъде ползотворно изживяване за всички уча-
щи. Заради пандемията от COVID-19 милиони учители в цяла Европа 
трябваше бързо да се приспособят към затварянето на училищата. Те 
останаха на първа линия в борбата, за да може ученето да продължи, 
като използваха иновативни практики за дистанционно учене за изоли-
раните ученици. Без учители и обучители няма да са възможни никакви 
иновации, приобщаване и трансформиращ образователен опит за уча-
щите“ [9].
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ДИГИТАЛНИТЕ ПРОСТРАНСТВА 

НА СЪВРЕМЕННАТА СЦЕНОГРАФИЯ

гл. ас. д-р Бояна Л. Бъчварова 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

Резюме: Динамичните промени в изкуството, науката и технологиите 
в края на 20. и началото на 21. век водят до формулирането на нови кон-
цепции, свързани с пространството като средство за комуникация и 
взаимодействие – пространство, което се разглежда не като обстоя-
телство, а като събитие. Основната характеристика на театъра, 
случващ се „тук и сега“, се трансформира. Включвайки съвременните 
технологии в своята палитра от изразни средства, той продължава да 
се случва „сега“, но „тук“ се превръща в едно по-разширено понятие. В 
пряк и преносен смисъл театралното събитие излиза „извън кутията“ и 
създава повод за преосмисляне на традициите и изследване на новите 
възможности за комуникация с публиката, които предлагат дигитални-
те пространства.  

Ключови думи: дигитален театър, сценография, пространство, тех-
нологии, интерактивност, виртуална реалност, Locative media, телема-
тичен пърформанс; киберпърформанс.

Abstract: The dynamic changes in art, science and technologies in the late 
20th and in 21st  century lead to the formulation of new concepts about space 
as a mean of communication and action – a space, which is not an obstacle, 
but an event. Theatre’s major characteristic „here and now“ is transforming. It is 
still happening „now“, but „here“ becomes a much broader term. The theatrical 
event goes literally and metaphorically „outside the box“, which leads to the 
necessity of rethinking and researching digital spaces and their new ways of 
communication with the audience. 

Кeywords: digital theatre, scenography, space, technologies, interactivity, virtu-
al reality, locative media, telematic performance, cyberperformance.
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22Пространството на сценографията

Оформено е всеобщо съгласие, че съвременната сценография може 
да съществува под много форми, в много контексти и в много прос-
транства. Тя се приспособява към представлението и се адаптира към 
неговите правила, като може да бъде помощно или водещо изразно 
средство. Съвременната сценографска практика изглежда има все 
по-малко общо с традиционните разбирания, а установените ú отно-
шения с другите компоненти на спектакъла се променят и развиват. 
Моделът на театрално представяне, в чиито център са драматичният 
текст и актьорската игра, не е достатъчен, за да обясни разнообраз-
ните начини, по които сценографските форми могат да въздействат. 
Сценографията не е единствено продукт на театъра. Тя създава усло-
вия за среща и обмен на пространствените и материалните отноше-
ния, на обектите, телата и техните обкръжения. Театралната сцено-
графия се реконструира [McKinney and Palmer, 2017; Aronson, 2005; Леман, 
2015; Baugh, 2005] и създава нови художествени конфигурации, от които 
произлизат нови театрални форми. 

Компютърните технологии може би са просто още едно средство 
в богатата палитра от изразни средства на сценографията и дизай-
на. А може би „средството е съобщението“ [McLuhan, 1964] и те от-
ключват още един „сценографски обрат“, който налага необходимост 
от преосмисляне на някои приети за фундаментални отношения между 
елементите в театралното представление. В дигиталния театър во-
дещите теми са свързани с отношенията „технологично – органично“, 
„материално – нематериално“, „присъствие – отсъствие“. Разбиранията 
за време и пространство са подложени на изпитание и са тласнати до 
границите, в които могат (а според някои теоретици не могат) да 
съществуват в театъра. Също както понятието „пространство“ се 
разширява в дигиталния театър, така МакKини и Палмър идентифици-
рат „разширената сценография“, или „сценография, отвъд сценографи-
ята“ [McKinney & Palmer, 2017]. Нейните функции са свързани със су-
бективното преживяване на зрителя и стремежа за неговото „потапя-
не“ в света на представлението. Това е и причината в дигиталния 
театър да е трудно (и ненужно) да се разделят елементите – той 
функционира като една цялостна, хетерогенна структура. 
Следователно, дигиталните технологии като средство за реформира-
не или създаване на пространство вече не са обект единствено на 
сценографията (в нейното традиционно разбиране), а са проблем на 
самия театър.
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Дигиталните технологии като средство на представлението
Пресичането, или смесването, на театъра и технологиите създава 

не само нови възможности за творческо изразяване и комуникация, но 
също така и нови условия и норми, които отбелязват еволюцията на 
представлението. Появяват се нови модели на създаване и възприятие 
на театъра – някои от тях толкова крайни и смели, че подлагат под 
съмнение обхвата на театралното изкуство. Компютърно генерирана-
та реалност създава нови условия за публиката и творците, а в много 
случаи дигиталните средства стават определящи за правилата на 
представлението. 

Дигиталният театър122 притежава възможността не само да 
променя, но и да създава свои време и пространство с помощта на 
технологиите. Движещите се образи, дигиталните пространства и 
смесените медийни среди могат да бъдат използвани за създаване на 
илюзии и изграждане на неочаквани светове, далеч от всяка реалис-
тична репрезентация на живота. Тези средства не само променят 
визуалната представа за театъра, но създават нови парадигми и 
принципи в театралното общуване. Това налага преосмисляне на 
традиционно установените и познати отношения зрител – сцена, 
автор –сцена и автор – зрител, както и на границите на театрално-
то изкуство като цяло. 

Благодарение на технологиите съвременният човек може не само 
лесно да прекрачи границата от реалния свят към виртуалните светове, 
но има властта да ги променя, да ги изгражда, да ги манипулира, да им 
придава смисъл. Всичко това променя фундаментално начина, по който 
виждаме света и проектираме себе си в него. За изкуството, и най-вече 
за театъра, е невъзможно да не рефлектира върху тези промени.

Начините, по които мултимедията може да се включи в представле-
нието, са многобройни и изключително разнообразни. Основните въпроси, 
на които настоящото изследване търси отговор, са как съвременните 
технологии могат да въздействат и променят театралното простран-
ство и по какъв начин се разширяват границите на театралната комуни-
кация в тези условия. Дали в пресичането на театъра и технологиите не 
се обособява нова форма на театър, в чиято комуникативна система во-
дещ принцип става не наблюдението, а интерактивността? 

122  Дигиталният пърформанс е хибриден жанр, използващ силата на театъра да създава 
образи, които взаимодействат със зрителя и провокират въображението и способнос-
тта на дигиталните технологии и изкуства да подсилват тези образи, подчертавайки 
въздействието им чрез визуални похвати – б. а. 
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променят и оформят пространството на театралното събитие, мо-
гат да се изведат няколко основни принципа, свързани с начина, по кой-
то зрителят (или потребителят (user)) взаимодейства със съответ-
ното пространство. Това са потапянето във виртуалната реалност, 
присъствието и общуването в телематичното пространство, преос-
мислянето на реалното пространство чрез въздействието на техно-
логични средства в locative media и site-specific пърформанса, играта и 
пряката интеракция чрез дигитална репрезентация (аватар) в кибер-
пърформанса. Тази таксономия на пространствата на дигиталния пър-
форманс не претендира за изчерпателност, но все пак оформя основни-
те посоки и ракурси, в които съвременната сценография би могла да се 
разгърне.

Потапяне във виртуалната реалност 
Виртуалната реалност може да се разглежда в три независими ас-

пекта. Първият е потапянето (immersion) – да бъдеш обкръжен от един 
триизмерен свят. Вторият аспект е възможността да се движиш в 
този свят, да го изследваш от собствената си гледна точка. Третият 
е възможността да го манипулираш и променяш, да „играеш“ във и със 
този свят. Виртуалната реалност, която в момента все още е най-по-
пулярна в областта на компютърните игри, всъщност е театрално 
средство – свързано с подражанието (мимезис), с пространството, с 
наблюдението и играта.

В разработването на VR (Virtual Reality) системите се хвърлят ог-
ромни усилия и средства за това технологията да се усъвършенства 
до такава степен, че човешкият мозък да не може да прави разлика 
между това кое е истинско и кое не. Основната идея е, че чрез заблуда 
на мозъка може да се създаде „перфектната илюзия“ и по този начин 
всичко, което той си въобрази, да може да се преживее реално. 

От драматургична гледна точка може би е спорно дали перфектна-
та илюзия или реалистичното изживяване на един сингулярен консис-
тентен виртуален свят е особено интересно от художествена гледна 
точка. Много пъти между първоначалния уау-ефект, който VR техноло-
гиите провокират, остава чувство на празнота, на невъзможност да 
се „свържеш“. Това може би се дължи на невъзможността на виртуалния 
свят да се докосне до нещо реално, до нещо лично. Все още съществува 
и чисто физиологичното ограничение на човешкия мозък да възприеме 
пълно виртуално потапяне за повече от 15 –20 минути. Поради тези 
причини най-разпространени са театралните практики, които зала-
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гат на смесена реалност (Mixed Reality) – произведения, в които се ре-
дуват преживявания за зрителя в реалния и виртуалния свят, които из-
следват основно връзката и взаимодействието между двете прос-
транства – материално и нематериално, реално и виртуално.  

Общуване в телематичното пространство
Технологичното развитие, с помощта на интернет, мрежата и 

всичките им разновидности, създава атрактивна комуникационна сре-
да за творците. Дигиталната сценография взима новите средства за 
изграждане на светове, които са едновременно свързани и отделени. 
Смесените медийни сцени, компютризираните реалистични среди и 
виртуалните обкръжения са създали глобална общност, която има въз-
можността да споделя едни и същи преживявания едновременно от раз-
лични места. Чрез конструирането на интерактивни модели на комуни-
кация между изпълнителите и зрителите, телематичният пърформанс 
генерира процес на теле-действие или теле-интеракция, тъй като и 
двете страни са подканени не само да гледат и да действат, но да гле-
дат и взаимодействат. 

Традиционното триизмерно пространство и прилежащата му ма-
териална среда (сцена, декори) се трансформират  в  нематериална 
сценография  (видеографики, компютърен интерфейс, дигитални сре-
ди). Сценографията в телематичния пърформанс се е превърнала 
по-скоро в екранография. 

В телематичния пърформанс разбирането за времето и простран-
ството се слива. Отдалечените пространства се синхронизират, съз-
давайки променливи, синхронични пространствено-времеви реалности, 
докато продължителността на времето се превръща във фундаментал-
ното средство, което осигурява интеракцията (взаимодействието). 

Преосмисляне на пространството в Locative Media и Site-specific 
пърформанса

Зараждащата се област на Locative media в изкуството изследва 
срещата на компютърните данни и физическите локации чрез използ-
ването на мобилни технологични средства. Нарастващото използване 
на мапинга (картографиране, създаване на графична репрезентация на 
дадено пространство) и пространствената информация неизбежно ни 
води към радикално преосмисляне на природата на репрезентацията. 
Сега, когато фиктивни пространства могат да бъдат насложени 
(mapping прожекция) върху физически географски локации, изниква въ-
просът: как това променя начините, по които публиката участва и въз-
приема произведението и дали това ново пространство за изкуството 
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ме и пространство?
Тези въпроси стават още по-актуални с напредъка на мобилните 

технологии (например смартфона). Съвременният човек прекарва сред-
но 6 часа на ден онлайн.  Ние работим, комуникираме, забавляваме се и 
се информираме чрез интернет и мобилните си телефони. Те се превръ-
щат (или са се превърнали) в нашия „прозорец към света“, през чийто 
екран възприемаме и участваме в почти всичко, което се намира в ре-
алния свят около нас. Locative media изкуството е отговор на тази тен-
денция – провокация да погледнем под различен ъгъл на местата и лока-
циите, които възприемаме като част от ежедневието. 

Site-specific пърформансът споделя стремежа на Locative media за 
обогатяване на дадена локация с допълнително насложен смисъл, но 
вместо да акцентира на компютърния и технологичен аспект, взаим-
ства повече от традиционните театрални практики. Locative Media се 
занимава основно с физическата локация и контекста, който е свързан 
или е създаден за нея, докато при Site-specific се търси повече човешко-
то изживяване, включващо действие и реакция от страна на зрители-
те, семиотично създаване на смисъл и драматичен текст, който е 
свързван с действията или внушенията на цялостното произведение. 
Site-specific набляга на контекстуалното рамкиране на мястото, което 
поставя зрителя в ролята на съавтор на произведението. В това отно-
шение site specific изкуството много прилича на locative media, където 
отправната точка е публиката (или потребителите), а основният но-
сител на смисъл са условията, в които се случва преживяването. Тясно 
свързан с традициите на Environmental театъра, уличния театър и кон-
цептуалното изкуство, основният принцип на Site-specific е, че „да пре-
местиш творбата, означава да я унищожиш“123.

Игра в киберпространството
Киберпространството е широко разпространена взаимосвързана 

дигитална технология. Терминът влиза в популярната култура от науч-
ната фантастика и изкуството, но сега се използва в почти всички об-
ласти (наука, политика, държавна сигурност, индустрия), за да опише 
обсега и територията на глобалната технологична среда. Това е едно 
въображаемо пространство, в което се случва комуникацията между 
компютърните мрежи. Терминът става широко разпространен през 90-
те години, когато употребата на интернет, мрежите и телематиката 
започват да се развиват изключително динамично. Киберпространството 
123  Kaye (2000): p. 2
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съществува дори само метафорично, като е първото създадено от чо-
века пространство, което не е свързано и подчинено на традиционните 
физически параметри и измерения.

Киберпространството е мястото, където се случва базираната на 
компютърни системи комуникация, в което се разиграват онлайн взаи-
моотношения и съществуват алтернативни форми на онлайн идентич-
ности. Тези обстоятелства предразполагат изследването на драма-
тургичния и театралния потенциал на киберпространството. 

Когато създава термина „киберпърформанс“ Хелън Варли 
Джеймисън отбелязва два фундаментални аспекта – локацията и 
случването му „на живо“. „Мястото на киберпърформанса е интернет 
или местата, които той създава (киберпространство). Театърът е 
по дефиниция живо събитие, въпреки всичко, което е направено, за да 
стане той мъртъв, в смисъла на Брук“124. Тя посочва, че неслучайно 
използва „пърформанс“ вместо „театър“, защото усеща, че понятие-
то е по-разтегливо и дава повече изразни възможности, докато „те-
атърът“ се свързва по-скоро с традиционните форми, които имат 
малко общо със съвременните практики. Въпреки това, терминът 
„киберпърформанс“ не е категорично установен и в теорията се из-
ползват множество негови синоними като кибердрама, кибертеатър, 
хиперпърформанс и др.

Заключение
Основен фокус на изследването е местоположението, позицията, 

гледната точка и участието на зрителя във всички видове простран-
ства, които съвременният театър може да предложи. Средствата, 
чрез които са изградени тези пространства, стават отправна точ-
ка за изграждането на смисъл в произведението, защото задават 
нови перцептуални рамки, в които се случва театралната 
комуникация. 

Ако дигиталният театър като пресечна точка на изкуството и 
технологиите ни показва нещо, то е, че пространствата около нас 
(независимо дали са виртуални, реални или комбинация от двете) са 
богато наситени със смисъл, който преди е бил невидим и е останал 
незабелязан. Сега имаме възможността да ги разгледаме, да ги из-
следваме, анотираме, сравним, интегрираме и трансформираме в на-
шето ежедневие и в нашето разбиране за света. Ако ние като су-
бекти сме определени от заобикалящата ни среда, то разбирането 
на тези пространства става жизненоважно не само за изкуството, 
124  Jamieson (2008): p. 33
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рим светове означава, че това, което създаваме, е отражение на са-
мите нас – на това какви сме били, какви сме сега и какви бихме иска-
ли да бъдем. 
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АРТИСТИЧНИТЕ ПОДХОДИ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ИЗКУСТВО – 

ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА АРТТЕРАПЕВТИЧНАТА И ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ПРАКТИКА. ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ „ТЕХНИКИ НА СЛУЧАЙНОСТТА“

гл. ас. д-р Анастасия В. Тонкова 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Резюме: Наследството от история на изобразителното изкуство е 
неизчерпаем източник за идеи и принципи на работа както за педагози-
те по изобразително изкуство, така и за специалистите, използващи в 
своята дейност арттерапевтични методи и техники. Настоящият 
текст се фокусира върху произхода и характеристиките на т.н. техни-
ки на случайността. Техниките на случайността са видове подходи към 
изобразителния материал, които подпомагат експерименталната ра-
бота с него и водят до нова ефектна образност, произтичаща от прин-
ципи като спонтанност и асоциативност. Познаването на принципите 
на тази група техники позволява на специалисти педагози и арттрапе-
вти целенасочено в работата си да провокират и мотивират чрез кре-
ативността увереност, преодоляване на тревожността от непозна-
тото, въображение, концентрация, споделяне, както и изявата на зна-
ния и култивиране на умения. 

Ключови думи: Изобразително изкуство, художествена дейност, креа-
тивни техники, художествени материали, педагогика на изобразител-
ното изкуство, арттерапия, сюрреализъм, дадаизъм, техники на 
случайността.

ARTISTIC APPROACHES IN VISUAL ART – INSPIRATION 

FOR ART THERAPY AND PEDAGOGICAL PRACTICE. 

„CHANCE CREATIONS“ АRT TECHNIQUES

гл. ас. д-р Анастасия В. Тонкова 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Abstract: The heritage of the art history is an inexhaustible source of ideas and 
principles for art educators and professionals using art therapy methods and 
techniques. This text focuses on the background and characteristics of so-
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chance are types of approaches to pictorial material that support experimental 
work with it and lead to new spectacular imagery arising from principles such 
as spontaneity and associativity. Knowledge of the principles of this group of 
techniques allows specialists educators and art therapists to purposefully in 
their work to provoke and motivate through creativity confidence, overcoming 
anxiety of the unknown, imagination, concentration, sharing as well as the man-
ifestation of knowledge and cultivation of skills. 

Key words: Fine art, art activity, creative techniques, art materials art educator, 
art therapy, surrealism, dadaism, chance techniques, Zufalltechniken, happy 
accident techniques, Chance Creations techniques, happy accident paintings.

В рамките на хаоса се крие възможност
П. С. Каст

Благодарение на тенденциите във визуалните изкуства от начало-
то на 20. век в практиката на педагози и арттерапевти се обособяват 
редица техники, методи и креативни игри, чрез които може да се пре-
живее положителен емоционален опит и да се визуализират ефектно 
процеси, свързани с трансформиране на креативен хаос в атрактивен 
ред. Богатият набор от т.н. „техники на случайността“, използвани от 
артисти, писатели, арттерапевти, преподаватели, през десетилетия-
та дават необичаен подход за работа с идеята как пълноценното пре-
живяване на постоянно изненадващото ни битие може да се символизи-
ра с креативния процес, осъществен по време на художествена 
дейност. 

С понятието техники на случайността в този материал се назова-
ват методи, техники и подходи за работа с изобразителния материал, 
при който създаването на образа се оставя на принципа на случайност-
та. Или с други думи, при използването на изобразителния материал се 
прилагат методи за неконтролирано, непреднамерено или необичайно 
провеждане на изобразителна дейност, която води до неочаквани 
ефектни резултати. 

В немскоезичната  литература споменатите видове техники за 
работа се обозначават с термина Zufallstechniken или още Zufallsverfahren 
(от Zufall – случайност, съвпадение). В англоезичната литература тех-
никите са познати като happy accident или още Chance Creations, а резул-
татите с тях  се наричат happy accident painting или още Art guided by 
chance.
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Понятието случайност е ключово за разбиране същността на тех-
никите и подхода за работа с тях. С прилагателното случаен се обозна-
чават явления или обстоятелства, които са се появили и възникнали 
без предварително обмисляне и организиране. Негови синоними в разго-
ворния език са още непредвиден и неочакван. Именно това са характе-
ристиките, по които се отличава както подходът към изобразителна 
дейност чрез използване на техниките на случайността, така и ефек-
тът  при резултата. Важно е да се отбележи, че при обстоятелства-
та, които наричаме случайни, по време на възникването на творбите, 
създавани чрез споменатите техники, се приема, че отсъства лична 
намеса и няма рационална възможност да се поеме отговорност за 
случващото се. Факт, който пряко влияе върху мотивацията за работа 
с техниките на случайността, тъй като снетата отговорност да се 
контролира процесът чрез прилагане на знания, умения, очаквания към 
резултата, дава непреднамерена възможност за наслада от изобрази-
телната дейност и изява на несъзнавани, потискани емоции.

Потребността да се използва принципа на случайността в изобрази-
телното изкуство. Кратка история

Изкуството е триумфът над хаоса
Джон Чийвър
Формалният ефект, който се постига посредством маниера на ра-

ботата с материала и благодарение на експеримента с явлението слу-
чайност, всъщност помага за изявата на съдържателни аспекти, свър-
зани както с личните творчески послания, така и с тенденциите на 
времето. Всеки един от споменатите автори, измислили или утвърдили 
дадена техника на случайността, е успял да визуализира своите прежи-
вявания, търсейки обяснение за света, на който става свидетел. В ис-
торията на изкуството на 20. и 21. в. има безброй примери за това как 
техниките на случайността позволяват веществено да се преживеят 
явления от света. 

Столетия преди творците на сюрреализма и художниците на не-
формалното, абстрактното изкуство да обърнат внимание на възмож-
ностите на явлението на случайността, прочутата ренесансова лич-
ност Леонардо да Винчи описва в своя „Трактат за живописта“ (ок. 
1500 г.) метод, чрез който благодарение на стимул за въображението 
се раждат нови визуални идеи. Методът дава насоки за това как при 
наблюдението на петната по стари зидове художникът може да асо-
циира фантазни образи, които не са му хрумвали до момента и в послед-
ствие да ги използва за произведенията си [Ficker].
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(Aleksander Cozens) описва подобен метод  в своето произведение 
„Handbuch für eine neue Methode, die Erfindung in der zeichnerischen 
Originalkompositionen von Landschaften zu fцrdern“/ New Method of Assisting 
the Invention in Drawing Original Compositions of Landscape (1785). Той съ-
ветва без намерение и без конкретни идеи да се нанасят със свободни 
движения мазки с четката върху хартия. Случайно образувалите се 
петна от тази дейност могат да послужат като изходни форми, повод 
да се създаде друго изображение.

През 19. в., независимо един от друг, двамата писатели Виктор 
Юго (Victor Hugo) и Юстинус Кернер (Justinus Kerner) се занимават с 
новата за това време техника на случайността клексография 
(klecksography). Благодарение на техниката чрез отпечатването на 
мастилени петна се образуват огледални, симетрични образи, които 
творците използвали за провокация към своето въображение. 

От 1890-те години на миналия век психолозите въвеждат клек-
сографията като инструмент за изучаване на подсъзнанието. Имено 
на тази техника са базирани изображенията от прочутия проективен 
тест на Роршарх, създаден от  швейцарския психиатър и психоанали-
тик Херман Роршах (Hermann Rorschach).

На Юстинус Кернер (Justinus Kerner) се дължи и разпространение-
то на  друга една техника на случайността – прегънато изображение 
(немски – Faltdruck, Falzdruck, Falten, английски – squish painting). При тази 
техника писателят разсипвал върху хартия туш, мастило или боя, като 
после прегъвал и притискал листа. Така се получавали разнообразни си-
метрични случайни изображения, от които Кернер асициативно „четял“ 
или създавал свои стихотворения по тях.

През 20. в. явлението на случайността като основен създаващ 
принцип бил признат като „официален език“ в творбите на много беле-
жити личности в изкуството на Европа. От началото на 20. век докъм 
средата на 50-те години биват описани разнообразни техники, методи 
и подходи за творческа работа със случайността. Основополагащ факт 
за интереса към явлението на случайността по това време е, че то 
бива целенасочено използвано като символ на провокацията, протеста, 
бунтът на Аза срещу конвенционалните представи, като реакционна 
възможност за разрушение на стриктните рационални форми.

Благодарение на генерираните по случаен и непреднамерен начин 
образи става възможно да се пресъздаде способността на подсъзна-
телната ирационалност, към което например имат интерес творци-
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те, идентифицирали своите идеи с течението на сюрреализма. 
Сюрреализмът в изобразителното изкуство, поезията и литература-
та използва и оставя в наследство многобройни техники и игри, които 
мотивират по необичаен начин вдъхновението на твореца, изправяйки 
го на предела на неговото рационално мислене. За много от техниките 
се казва, че освобождават въображението, като провокират творче-
ски процес, независим от съзнателен контрол. 

Ролята на различните техники за създаване на изкуство е повод за 
многото дискусионни моменти, съпътстващи произведенията на тво-
рците сюрреалисти. За да творят, някои сюрреалисти практикували 
принципа на автоматизма. Те използвали обичайните изразни средства 
на изкуството (текст, звук, изображение), като манипулирали дадено-
то изразно средство чрез вид автоматична, машинална, ритмична дей-
ност, която не подлежи на допълнителни авторски въздействия или ра-
ционален контрол. Други творци вдъхновено приемали принципите на 
познати детски игри като източници на вдъхновение при създаването 
на  художествени творби. 

В концепцията на дадаизма техниките на случайността намират 
явен отзвук. Типичен пример за това демонстрира художникът Марсел 
Дюшан (Marcel Duchamp) по време на творческия процес за създаване-
то на неговите произведения 3 Standard Stoppages (1913) и Réseaux des 
stoppages (Network of Stoppages) (1914). За да направи 3 Standard Stoppages 
(1913), Марсел Дюшан пуска три шнура с дължина от един метър всеки 
от височината на един метър върху три платна. След това нишките 
биват залепени към платната, запазвайки произволните им криви, в 
които застават при приземяване. Формите на кривите той изрязва на 
дървени летви. По този начин художникът създава три нови „стандар-
та“ за линеен метър дължина, които обаче не са в права линия. Трите 
нови линеала той използва впоследствие за  реализирането  на творба-
та Réseaux des stoppages (Network of Stoppages) (1914). На етап от своята 
творческа дейност  Марсел Дюшан изоставя като изразно средство 
живописта и остава в историята на изкуството като най-бележития  
създател на т.н. обекти редимейдс (Readymades). В създаването на 
тези обекти художникът използва до голяма степен импулса на случай-
ността, само че насочен към комбиниране на ординарните предмети 
от ежедневието.

През 1917 г. дадаистът и сюрреалист Ханс Арп (на френски: Жан 
Арп (Jean Arp)) непреднамерено открива  принципа на случайността за 
неговото изкуство. Според свидетелства на съвременника му Ханс 
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бил доволен. Парчетата той захвърля на пода. Поглеждайки към остан-
ките, Арп остава изненадан, че в случайния безпорядък, в който са се 
подредили парчетата, се открива нова неподозирана изразност, която 
той съзнателно през цялото това време не би могъл да постигне. Така 
разпръснатите парчета той залепил върху нова основа. Трябва да се 
отбележи, че в своите творби Ханс Арп е отдавал голямо значение на 
случайността като принцип. Но от произведенията му си личи, че той 
го е използвал само като начален импулс, за да създава творбите си. 
Доказателства за това привеждат автори, които отчитат, че при ко-
лажите му няма застъпени или препокрити изображения, а се търси 
подредбата, макар и на случайно създадения образ [Ficker]. Пример е 
първата от серията творби на Арп – Nach dem Gesetz des Zufalls/ According 
to the Law of Chance/  (1917).

Творчеството на Ханс Арп повлиява също на неговия колега сюрре-
алиат и дадаист от съседна Испания – Хуан Миро (Joan Mirу). За да 
създаде стенописната си творба Mirò-Wand (1972), предвидена за гале-
рия Kunsthaus в Цюрих (Kunsthaus Zürich), художникът разлива кофи с боя 
върху керамични заготовки. От получените петна той на момента съз-
дава произведение, което и до ден днешен е част от екстериорния об-
лик на галерията. Подобна техника за разливане художникът използва и 
през 1973 г. за създаване на  творбата Mai 1968. Сюжетът на картина-
та се свързва с реалните събития по време на студентските проте-
сти през май 1968 г. в Париж. Ефектът от начина на използване на 
изобразителния материал съдейства на асоциациите от „експлозивни-
те“ събития по време на протестите, които генерират енергията на 
младите хора в тълпите, като същевременно с това съдържат момен-
та на освобождаване (на фантазията).

Друга оригинална техника позната като техника на случайността,  
популяризирана от сюрреалиста Волфганг Паален (Wolfgang Paalen), е 
фумажът (fumage). Особеното при тази техника е, че изображенията 
се правят от дима на свещ или бензинова лампа върху лист хартия или 
платно. Първият фумаж, създаден със свещ от Паален, е представен 
през 1936 г. в Международната сюрреалистична изложба в Лондон. През 
същата година Паален рисува и първото си платно с маслени бои, отно-
во въз основа на фумажа – Pays interdit (Забранена земя). Няколко други 
сюрреалисти, като Роберто Мата, но също и Салвадор Дали, по-късно 
използват техниката, като Дали нарича техниката сфумато. Маниерът 
на работа с дим е предпочитана още от художници, като Bimal Banerjee, 
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Adam Blakemore, Alberto Burri, Burhan Doğanзay, Jiri Georg Dokoupil, Hugh 
Parker Guiler, Yves Klein, Antonio Muсiz, Otto Piene и др.

Значим принос за разпространението и утвърждаването на техни-
ките на случайността в изобразителното изкуство безспорно има и 
немският художник Макс Ернст (Max Ernst). Той става известен като 
„изобретател“ на техниката фротаж (frottage), при която от релефна 
структура посредством разтриването на графит, пастел или друг ма-
териал се снема отпечатък от текстурата на материалната повърх-
ност. Макс Ернст създава множество серии рисунки на фантазни жи-
вотни, пейзажи и други сюрреалистични композиции, основани на тази 
техника на случайността. В документално интервю художникът споде-
ля, че той използва техниката, за да надделее над непреодолимия си 
страх пред белият лист, който творецът изпитва винаги при започва-
не на ново произведение.

Когато се проследяват примери за предпочитанията към техники 
на случайността в творчеството на утвърдени художници, няма как да 
не се обърне внимание на изкуството на изявения представител на 
американския абстрактен експресионизъм Джаксън Полък (Jackson 
Pollock). 

Повод за формирането на неговия характерен стил на работа се 
приема реализирането от Полък на мащабната творба Mural (1943), с 
размери 2.43 x 6.04 м, поръчка от известната меценатка и галеристка 
Пеги Гугенхейм (Peggy Gugenheim). Произведението е предвидено за 
преддверие на дома на галеристката в Ню Йорк. Внушителните разме-
ри респектират автора, който реализира по нестандартен начин изо-
бражението. Творбата се приема за повратната точка в изкуството 
на 20. в., а в същото време начинът на създаването ú полага основа за 
развитието на т.н. капкова техника (Drip Тechnik) като техника на слу-
чайността, на която Джаксън Полък става знаков представител.

 Маниерът на работа с изобразителния материал, който той раз-
вива, изисква капене, пръскане, разливане, хвърляне на бои и лак в големи 
количества направо върху поставеното върху земята платно. Дори и 
при използването на четки, те не са били докосвани до повърхността 
на картината, а са били включвани само като „транспортно средство“, 
за да достигнат следите от боя планираните места. Неговата техни-
ка за изливане и капене на боя е смятана за първообраз на екшън пейн-
тинга (action painting).

Внимание на аспекта на случайността и най-вече на автоматизма 
обръща швейцарският скулптор Жан Тангли (Jean Tinguely). В своето 
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нетичната скулптура. Явлението на случайността в произведение той 
използва косвено, но ефектно, създавайки  в периода между 1955 – 1959 
г. серия от кинетични творби Métamatic. Името mйta-mйcanique идва 
от френски и буквално означава „мета механика“ (отвъд механиката). В 
своята същност това са кинетични творби, които генерират аб-
страктни произведения на изкуството чрез механични движения, поро-
дени от собственоръчно изработена от автора „машина“. Характерно 
за тези творби е, че тяхната концепция от една страна се базира вър-
ху ранни творби на дадаистите, а от друга е реакция, противопоставя-
ща се на абстрактното изкуство, което според автора се изчерпва от 
съдържание в края на 50-те години на 20. век. Част от провокативното 
авторското послание при създаването на тези неуморно произвеждащи 
творби машини е, че абстрактното изкуството би могло да стане 
по-достъпно, за да излезе сред хората по някакъв начин.

 Най-известната и най-голямата от тази серия машини е Métamatic 
№17, която Тенгели създава за биеналето във Париж през 1959 г. 
Интересно е, че машината не е допусната до изложбените площи, тъй 
като останалите художници се възпротивяват на шума и отделените 
газове от бензиновия ú мотор. Демонстрации с оригиналните машини, 
както и възстановки на тези механизми са познати до ден днешен в 
изложбените пространства, където е представен авторът.

Особено ефектен изобразителен и изразен подход при използване-
то явлението на случайността постига също френската художничка 
Ники дьо Сен Фал (Niki de Saint Phalle). Макар да става известна със 
своите лъчезарни, цветни, скулптурни фигури и инсталации, художнич-
ката създава в периода между 1961 г. до 1963 г. т.н. серия от shooting 
paintings (от английски: Shooting – стрелба) / Schießbilder (от немски: 
Schießen – стрелям) творби.  Произведенията от тази серия художнич-
ката реализира с измислена от нея ефектна техника, която е атрак-
тивна както по време на създаването на картините, така и като краен 
резултат. Авторката аранжира и укрепя различни стари предмети, 
като между тях поставя напълнени с боя пластмасови пликове и флако-
ни от графити-спрей. Подредените инсталации тя обвива с потопена 
в гипс тъкан или боядисва с бяло. С помощта на въздушна пушка худож-
ничката стреля срещу така подготвения обект. Там където е пробиван 
плик с боя, започвал да тече цвят като „рана“. Ефектът на изображе-
нието зависел от точността на стрелбата и съответно от 
попадението. 
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Авторката обосновава концепцията за създаването на подобни 
творби с това, че благодарение на тази техника тя има възможност да 
изрази агресията и да отработи емоциите, с които е обременена от 
нейната биография. В същото време тя смята, че артистичните ú ак-
ции са символ на общественото настояще, което е изпълнено с наси-
лие, оставящо болезнени следи. Така благодарение на създадените кре-
ативни обстоятелства чрез стрелбата творецът освобождава свои-
те емоции отвъд рационалните, установени, контролирани подходи, а 
последствията от действията му биват трансформирани в изкуство. 

През 21. в. творчеството си утвърждават редица съвременни ар-
тисти, създаващи произведенията си чрез изразните средства на ин-
сталацията или пърформанса. Преди всичко заради своята смелост, 
провокативност и дори скандалност през последните десетилетия из-
пъква името на британския художник, последовател на направлението 
Young Britisch Artists Деймиън Хърст (Damien Hirst). В контекста на този 
материал внимание се обръща на използвани от него техники, основа-
ващи се на явлението на случайността. За да създаде серия от творби, 
художникът прилага механична, кинетична интервенция. Така се появя-
ват през 1994 г. познатите като spin paintings (буквално: въртящи се 
картини) творби. Другата серия, която авторът създава с намерение-
то и ефекта на случайността, са неговите Colour Space Paintings 
(2016). Това са творби, наречени на използваната техника на случай-
ността, с която са създадени Spot paintings (от spot – петно, но и мяс-
то) В  наши дни авторът има хиляди подражатели, които използват и 
двете техники, за да реализират творби в негов стил.

Така във визуалните изкуства до наши дни се наблюдава приемстве-
ност в принципите на техниките на случайността, които съдействат 
за създаването на ефектни произведения, отразяващи динамични, некон-
тролируеми, въздействащи съвременни процеси. Хрумванията на худож-
ниците, реализирани чрез техниките на случайността, дават възмож-
ност за обогатяване на образност като остават ефектна, експеримен-
тална възможност, съдействаща за стимул на творческия импулс.

Основни видове техники на случайността
Критериите за систематизиране и класификация на техниките на 

случайността могат да са най-различни, според контекста, в който се 
разглеждат, начинът на работа с тях, както и според постигнатия ре-
зултат. Проучванията за съставяне на настоящия текст мотивират 
техниките на случайността да се систематизират според критерии-
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изливане на боя, издухване, използване на гравитационни сили, изгаряне, 
прегъване, мачкане и т.н.); II. Вид на избрания материал (хартия, вид 
боя, туш, мастило, пластичен материал и др.); III. Създадени нетипич-
ни условия за работа с изобразителния материал (въртящи се кон-
струкции за платната, приспособления за движение на стъклени топче-
та и т.н.) 

Според това как се прилагат принципите на случайността към ра-
ботата с даден изобразителен материал, в практиката са известни 
техники, като: клексография (klecksography) или още декалкоманията (от 
френски: dйcalcomanie); свободно разпръскване/разливане на петна („кап-
кова техника“, Drip Тechnik); булетизъм (Bulletism), позната като Blow 
painting (англ.) и Pustebilder (немски); ентопичната графомания (Entopic 
graphomania); exquisite corpse (exquisite cadaver); неволна скулптура (involuntary 
sculpture); фротаж (Frottage); колаж (Collage); деколаж (Decollage); фумаж 
(Fumage); монотипия (Monotypie); печат/щамповане с различни материали и 
предмети  (Materialdruck) и други разновидности. 

Според това как се променят условията за работа с изобразителни 
материали, за да се съдейства на принципите на случайно, непреднаме-
рено и неконтролируемо действие, могат да се назоват различни тех-
ники, при които подходите за работа със съответния изобразителен 
материал са провокация към обичайните условия за боравене с него. Тук 
могат да се изброят техники, които използват гравитацията като 
движеща сила при изобразителната дейност (рисуване със стъклени топ-
чета; изливане върху дъно на съд (Cup bottomp technique); рисуване с капки 
(Dripp painting /spot painting); въртящи се картини (spin paintings) и т.н.) или 
техники, които поставят в необичайни условия  сетивата и тялото, по 
време на изобразителната дейност ( например: рисуване със затворе-
ни очи, с две ръце, с отдалечен достъп до изобразителната площ и мно-
го др.).

От изобразителното изкуство към практиката на арттерапевти и пе-
дагози. Цели при използване на принципите на случайността

За щастие креативността не е изключително притежание на 
нито една професия, а е същност на много от тях

Луис Басат, „Креативността“

Креативните техники на случайността са атрактивен инстру-
мент в практиката не само на хората на изкуството. В своята работа 
от въздействието им се възползват успешно арттерапевти, препода-
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ватели по изобразително изкуство и много други специалисти, осъ-
ществяващи дейността си като творчески проект. Най-общо употре-
бата на техниките на случайността може да се планира, като се да-
дат отговори на следните въпроси: какви знания ще се формират, какви 
умения ще се развият, по какъв начин ще се вербализира и реализира 
като опит метафоричното значение на процеса, преживян по време на 
художествената дейност? Тези въпроси съдействат при формулиране 
целите за работа на специалиста арттерапевт и предопределя по 
изобразително изкуство.

Най-общо, ако целта е техниките на случайността да се използват 
в арттерапевтичния процес, то това ще стане след анализ на потреб-
ностите при  индивидуална или групова работа с конкретни случаи. 
Техниката на случайността би могла да бъде въведена като провокация 
и повод да се тематизират: блокади при изява на емоции; умения за 
трансформиране на конфликтни ситуации; преживяване на непринуден, 
позитивен емоционален опит и създаване на усещане за успешен, изне-
надващ резултат от съзидателна дейност.  Ако съответна техника на 
случайността се използва като креативно-творческа дейност в рам-
ките на учебни задачи или друга образователна дейност, то целите ще 
са съобразени с конкретен аспект, който трябва да се визуализира, 
като техниките на случайността ще се интегрират в теми, свързани 
с развитие на знания, умения, компетенции, отнасящи се към целите, 
отговарящи на обучението в дадената дисциплина. 

При всички случаи познаването на разнообразните принципи на 
тази група техники позволява на специалисти педагози и арттрапевти 
да провокират и мотивират целенасочено в работата си креативност, 
увереност, преодоляване на тревожността от непознатото, въобра-
жение, концентрация, споделяне, както и изявата на знания и култиви-
ране на нови умения. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ НА СВИВКА – ВЪЗМОЖНОСТ 

ЗА МОДЕЛИРАНЕ

ас. инж. Ангелина А. Дончева 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Предмет на настоящия доклад е изследването на основна кон-
струкция на раменно изделие с бюстова и талийна свивка и трансфор-
мацията им. Следва анализ на основна конструкция на раменно изделие. 
Моделиране посредством шест похвата за трансформация и формо-
образуване. Разгледани са също нови подходи за трансформация при мо-
делирането на раменно изделие – срязване на детайла, ротация в ком-
бинация с елементи като чупки за получаване на 3D форми.

Ключови думи: раменно изделие, трансформации, свивка, конструиране 
и моделиране на облеклото.

SINGLE FOLD TRANSFORMATIONS – MODELING POSSIBILITY

Asst. Eng. Angelina A. Doncheva 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: Subject of the report is the study of the basic construction of a 
shoulder product with bust and waist shrinkage and their transformation. After 
that, an analysis of the basic design of a shoulder device. Modeling through six 
approaches for transformation and form formation. Also considered are new 
approaches for transformation in the modeling of the shoulder product - cutting 
of the piece, rotation in combination with elements such as breaks to obtain 3D 
shapes.

Keywords: belt product, transformations, twisting, design and modeling on an 
object.

Под понятието „облекло“ се определя всяка тъкан, покриваща чо-
вешкото тяло. В най-първият си вариант на дреха хората са използвали 
кожи или растения, преработени и носени с цел предпазване от лоши 
атмосферни условия или от естетична гледна точка. С еволюцията на 
човека са се променили и дрехите, които покриват тялото му. 
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обединяват под названието „раменни изделия“. По степен на контакт с 
човешкото тяло се разделят на бельо, горно облекло (блузи, ризи, рокли, 
сако) и връхно облекло (палто, яке, шлифер, пелерина). За получаването 
на конструктивен чертеж на раменно изделие се преминава през някол-
ко етапа на работа: снемане на обмерни данни от тялото с помощта 
на шивашки сантиметър, изчисления по математически формули, по-
строение на пропорционална конструктивната основа и моделиране. 

Основната конструкция на раменно изделие се изготвя съгласно ме-
тодиката за построение, описана от доц. к.т.н. Георги Гиндев. 
Конструктивната мрежа  представлява система от перпендикулярни 
хоризонтални и вертикални линии, разтоянието между които се опреде-
ля от резултатите след изчисление в съответни формули. 
Конструктивната решетка дефинира границите на разположение на ра-
менното изделие. В крайния си изглед конструктивният чертеж пред-
ставлява изчертана половина задна и половина предна част (фиг. 1). 

Фиг. 1 Чертеж на конструктивна основа на раменно изделие

Конструктивната основа на раменно изделие – крайният резултат 
от структуриране на линии и криви, чийто външни контури определят 
кройката на задната и предна част на дрехата. В областта на талия-
та се изчертават талийните свивки. От рамото в предната част е 
позиционирана бюстова свивка, чието предназначение е да осигури  не-
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обходимата свобода на дрехата в областта на гръдния мускул. С тран-
сформацията ú, т.е. нейното преместване в различни основни констру-
ктивни срязвания, е възможно получаването на формата и обема на про-
ектирания модел. За целта се използва метода на срязване. В съвре-
менната практика се използват CAD/CAM системите. Това улеснява 
значително процеса на моделиране на облеклото.

Цел на настоящия доклад е систематизиране на основните шест  
метода за трансформация на свивките в основната конструкция на ра-
менно изделие. Разгледани са и нови  похвати  за моделиране, в съчета-
ние  с основните методи за трансформиране в комбинация с 3D елемен-
ти (чупки), конструктивни срязвания под форма при асиметрия на про-
ектиран модел. Това води до получаването на обемни форми в областта 
на бюста, талията, раменете.  За реализиране на целта са представе-
ни чертежи на основните методи за трансформиране на свивки  на ра-
менно изделие и моделни разработки.

Основни похвати за трансформация  и моделиране на  раменно 
изделие

Свивките в раменното изделие представляват конструктивни 
срязвания, чрез които се постига форма и обем. В основната конструк-
ция  те са разположени в областта на талията и рамото. 

Трансформацията на свивките може да се получи в шест направле-
ния – при рамо, при вратна извивка, в предна среда, при линия дължина, в 
страничен шев и в ръкавна извивка.

Трансформация на бюстова свивка в областта на рамото (фиг.2):
За получаването на този вид трансформация се използва метода на 

срязване. В областта на рамото с права линия се свързва точка В с 
точка О, построява се отсечка ВО (фиг. 2.1). При  затваряне на свивка 
АОА₁ и следващо срязване по линия ВО, се получава нова свивка ВОА 
(фиг. 2.2). По този начин се извършва трансформирането на бюстова 
свивка АОА₁ и преместването ú в презраменен тайорен шев – констру-
ктивно срязване от рамо до линията на талията. 
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 Фиг. 2  Фиг. 2. Фиг. 2.2  

Трансформация на бюстова свивка в областта на предна среда (фиг. 3):

 Фиг. 3 Фиг. 3.1  Фиг. 3.2

За получаването на този вид трансформация се използва метода на 
срязване. Предна среда на конструктивната основа се свързва с върха 
на бюстовата свивка с плавна линия (крива ВО от фиг. 3.1). Бюстовата 
свивка АОА₁ се затваря. Следва срязване по кривата ВО, получава се 
конструктивно срязване под форма, което започва от борда на предна 
част и завършва при талията (фиг. 3.2).
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Трансформация на бюстова свивка в областта на линия талия (фиг. 4):

 Фиг. 4 Фиг. 4.1 Фиг. 4.2

За получаването на този вид трансформация се използва метода на 
срязване.  Бюстовата свивка АОА₁ се затваря (фиг. 4.1). Следва срязване 
по двете страни на талийната свивка БОБ₁, получава се трансформация 
на бюстовата свивка изцяло в талийна свивка при линия талия (фиг.4.2).

Трансформация на бюстова свивка в областта на страничния шев (фиг. 5):

 Фиг. 5 фиг.5.1  Фиг.5.2 

За получаването на този вид трансформация се използва метода на 
срязване.  С права линия се свързва страничният шев с върха на бюсто-
вата свивка, изчертава се отсечка ВО (фиг. 5.1). При затваряне на 
свивка АОА₁ и талийна свивка БОБ₁, следващо срязване по правата ВО, 
се получава нова бюстова свивка ВОВ₁ (фиг. 5.2).
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ка (фиг. 6):

 Фиг.6 Фиг.6.1 Фиг.6.2 

За получаването на този вид трансформация се използва метода на 
срязване.  Ръкавната извивка на конструктивната основа се свързва с 
плавна крива от точка В до върха на бюстовата свивка в точка О 
(фиг.6.1). При  затваряне на бюстова свивка АОА₁ , следващо срязване 
по крива ВО, се получава конструктивно срязване от ръкавна извивка до 
талията (фиг.6.2). По този начин се извършва трансформирането на 
бюстова свивка АОА₁ и треместването ú в конструктивно срязване, 
известно като рединготен тайорен шев. 

Трансформация на бюстова свивка в областта на вратната извив-
ка (фиг.7):   

 Фиг.7 Фиг.7.1 Фиг.7.2
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За получаването на този вид трансформация се използва метода на 
срязване.  Вратната извивка на конструктивната основа се свързва с 
плавна крива ВО с върха на бюстовата свивка в точка О (фиг.7.1). При  
затваряне на бюстова свивка АОА₁ и следващо срязване по крива ВО, се 
получава конструктивно срязване от вратна извивка до талията 
(фиг.7.2). По този начин се извършва трансформирането на бюстова 
свивка АОА₁ и преместването ú в конструктивно срязване под форма. 

На база посочени шест метода за трансформиране на бюстова и 
талийна свивка, могат да се извършат следните трансформации:

Трансформация с асиметрично конструктивно срязване – вариант 1 
(фиг. 8):

 Фиг. 8  Фиг. 8.1 Фиг. 8.2 

На конструктивната основа се начертава платка А₄АВ₁В. От лини-
ята на срязване за платка се построява плавна крива В₂О до върха на 
бюстовата свивка (фиг. 8.1). При затваряне на дясна гръдна свивка и 
следващо срязване по права ВВ₁ и крива В₂О се получават съответно 
раменна платка и десен тайор (фиг. 8.2). Построяват се прави за полу-
чаване на две чупки в областта под платката (фиг. 8.3). Първата права 
В₃Б₂ започава от линията на платката и стига до лява талийна свивка. 
Втората линия В₄О₁ свързва линията на платката и център лява гръдна 
свивка. При срязване по съответните линии се получава трансформа-
ция на талийни свивки в две чупки (фиг. 8.4).
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 Фиг. 8.3 Фиг. 8.4 

Трансформация с асиметрично конструктивно срязване – вариант 2 
(фиг. 9):

 Фиг. 9 Фиг. 9.1 Фиг. 9.2 

На конструктивна основа на предна част се изчертават правите 
АА₁, ОБ, ВВ₁, и ГГ₁. След затваряне на двете бюстови и талийни свивки и 
срязване по правите АА₁, ОБ, ВВ₁, и ГГ₁ се получава трансформация в три 
талийни свивки в дясната част, конструктивно срязване в областта 
на талията и остатъчна бюстова свивка в лява част на предна част.

Моделирането на раменно изделие може да се осъществи чрез 
шест основни метода за трансформации и формообразуване. За получа-
ването на по-сложни и нестандартни обеми при моделиране се използ-
ват конструктивни срязвания, обединяването на бюстова и талийна 
свивка, разпределяне разтвора при трансформиране в 3D елементи 
(чупки или плохи). 
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В заключение може да се обобщи, че резултатите от настоящето 
изследване могат да бъдат използвани от учениците в профилирани 
гимназиии и студенти от специалност „Моден дизайн“. Проектирането 
на дизайнерски облекла е свързано с използаване на знания в областта 
на конструирането и моделиране на облеклото.
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ВИДОВЕ КОБИЛКИ – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Васил В. Ангелов 
Нов български университет

Резюме: Мецотинтото е една от най-трудоемките и времеотнемащи 
графични техники. От самото си откриване през 1642 г. до днешни дни 
технологичната част по създаването на изображение чрез използване-
то на тази техника не се е променила. Още в ранните години от исто-
рията на мецотинтото гравьори като принц Рупърт от Рейн  , Уалерант 
Велант   и Ейбрахам Блутелинг   осъзнават важността на качеството 
на най-важния инструмент в тази техника – кобилката. В тази статия 
се прави анализ на различните по големина и по гъстота на назъбване 
кобилки. Обръща се внимание на предимствата и недостатъците при 
използването на всяка една от тях. Описва се правилният начин за дър-
жане и работа с инструмента. Наличието на различни по големина и 
гъстота на назъбване кобилки дава широк спектър от възможности за 
създаване на различни по характер мецотинтови изображения.

Ключови думи: графика, мецотинто, кобилка.

Assistant Professor Tanya G. Varbeva  
Academy of Music, Dans and FIne Art „Prof. Asen Diamandiev“ - Plovdiv

Abstract: Mezzotint is one of the most labor-intensive and time-consuming 
graphic techniques. From its very discovery in 1642 to this day, the technologi-
cal part of creating an image through the use of this technique has not changed. 
In the early years of the history of mezzotint, engravers such as Prince Rupert 
from Rhine, Walerant Vellant and Abraham Bluteling realize the significance of 
the quality of the most important instrument in this technique - the mezzotint 
rocker. This article analyzes the difference in size and density of the gauges of 
the different rockers. Attention is paid to the advantages and disadvantages 
when using each of them. The right way to hold and use the tool is described. 
The presence of different sizes and gauges of the rockers gives a wide range 
of possibilities to create different types of mezzotint images.

Keywords: graphics, mezzotint, mezzotint rocker.
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Видове кобилки
Инструментът, използван за създаване на традиционна мецотин-

това основа, се нарича  кобилка. Тя е „ инструмент от стомана с лопа-
тообразна форма, чиято остра част е полукръг, изрязан полегато от 
едната страна, върху която има гравирани зъбци с остри върхове“ 
[Томов, 1959, с. 116]. Предимствата, които има кобилката пред другите 
награпяващи инструменти са, че острието може да бъде изработвано 
в различни ширини и е възможно да поддържа равномерно разстояние 
между зъбите; единичната назъбена част концентрира налягането 
по-ефективно и прониква лесно в метала; дългите жлебове и скосеният 
дизайн позволяват заточването на острието толкова често, колкото е 
необходимо. Друго предимство е, че зъбите на инструмента могат да 
бъдат разположени на различни разстояния един от друг, създавайки 
кобилки с различна гъстота на назъбване (фиг. 1).

Сирил Дейвънпорт отбелязва, че „много от кобилките са доста груби, 
докато други са толкова фини, че създават просто сив тон. Някои от 
тези деликатни награпявания наистина може да са само петна от кисе-
лина или дори лек филм от мастило“ [Cyril Davenport, 1904, p. 10]. Различната 
гъстота на зъбите влияе на качествата на основата, която създава ин-
струментът, като всяка кобилка  има предимства и недостатъци.

Хю Патън обяснява, че „на задната страна има паралелни улеи, раз-
положени по височина. Може да са 40 или повече на инч, добър размер за 
най-универсално изполване е с 60 зъба“ [Hugh Paton, 1895, p. 81]. Кобилките 
най-често се изработват в стандартна гъстота на назъбване от 45, 
65, 85 и 100 зъба на инч (1 инч = 2.54 см). Изискванията на всяко изобра-
жение често подсказват на художника нужната гъстота на назъбване 
на кобилката. По-грубите инструменти са с 45 зъба на инч или с по-мал-
ко. По-големите зъби изместват повече метал, създавайки по-голяма 
дълбочина между горната част на барбите и дъното на награпената 
повърхност на плочата. Колкото по-дебел е слоят от барби125, толкова 
повече мастило ще задържа и тъмните зони ще са богато наситени. 
По-дълбокото черно увеличава контраста с бялата хартия, а по-дебела-
та основа толерира повече изстъргване126 и полиране127. Това позволява 
125  Барба е изместеният встрани и нагоре материал, вследствие механичната употре-
ба на различни инструменти (най-често игла или зъбите на кобилка) върху повърхността 
на обработваната матрица.
126  Изстъргването е процес по отнемане на барбите от награпената повърхност, чрез 
използването на инструмента шабер. Този инструмент изстъргва, прерязва барбите със 
своите заточени три страни.
127  Полирането е процес по сплескване на барбите от награпената повърхност, чрез 



SPRING SCIENTIFIC READINGS

303

20
22по-постепенно отнемане на барбите и разширяване на диапазона от 

тонални възможности, особено на широки пространства. Плочите, на-
грапени с груби кобилки, се износват по-бавно при избърсването128, от-
печатването и грешките се поправят по-лесно. Ако са награпени много 
старателно, грубите основи могат да позволят създаването на изо-
бражения с фини детайли и текстури.

Недостатъците на грубите кобилки са свързани с изискванията за 
изображенията и индивидуалните работни маниери на всеки автор. При 
основи, награпени с такива кобилки, отнема по-дълго време, за да се 
изстърже или изполира през грубата основа до чисто бяло. Ако основа-
та не се награпи старателно, тя ще създава груби текстури, което 
затруднява създаването на плавни градации или фини тонове. Когато 
се счупи зъб при тези кобилки, празната следа при награпяването е 
много по-видима, заради по-голямото разстояние между зъбите. Зъбите 
на тези инструменти създават дебел слой от барби и при изображения 
с резки тонални стойности, като тесни бели участъци, се получават 
вдлъбнатини, което може да усложни изтриването и отпечатването на 
изполираните зони. Изпълнението на такива силноконтрастни изобра-
жения е по-лесно чрез награпяването с по-фина кобилка, която ще съз-
даде по-плитка основа.

Кобилките със средна гъстота на назъбване имат по 65 или 85 зъба 
на инч. Те са и най-често използваните инструменти от съвременните 
графици, работещи в техниката на мецотинтото. Площите, награпени 
с тях, създават богати тъмни зони и светлите участъци могат да бъ-
дат изстъргани или изполирани по-лесно и бързо от тези, направени с 
по-грубите кобилки. Това прави фините детайли и силните контрасти 
по-лесни за създаване и отпечатване. Средната височина на барбите 
леко намалява обхвата на полутоновете, които е възможно да бъдат 
изполирани. Близостта на зъбите при тези кобилки съкращава нужното 
време за награпяване и намалява усилието, което е нужно да се приложи 
от награпяващия. Зъбите са по-нагъсто и награпяват по-плътно.

 Кобилките с голяма гъстота на назъбване могат да имат до 100 
зъба на инч. Техните основи са по-плитки и създават по-слаби тъмни 
зони. Интензитетът на черното е по-слаб, което води до по-слаб кон-
траст, но работата с детайлите e по-лесна. Чувствителността на 
по-фините основи ги прави предпочитани от графици, които предпочи-

използването на инструмента полировач.
128  Избърсването е процес по внимателното и постепенно отнемане на излишното 
мастило от повърхността на плочата.
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тат да работят с полировачите. Павел Целкоски използва такава фина 
кобилка и казва: „Тази кобилка ми позволява да изградя изключително 
фини детайли и много лесно се работи с полировач върху награпената 
повърхност, което ми допада“ [Целкоски, 2020, в личен разговор].

Плиткостта на най-фините основи ограничава тоналните възмож-
ности на изображението, което прави дългите градации трудно кон-
тролируеми, но светлите участъци са лесно постижими. Деликатните 
барби лесно се повреждат, а тяхната чувствителност увеличава сила-
та на повърхностните драскотини, оставяйки малко място за грешки, 
които са по-малко забележими при по-груби основи. Фино награпените 
плочи са по-уязвими от влиянието на избърсването и натиска по време 
на печат. 

Изборът на подходяща кобилка също зависи от използвания метал. 
Тъй като при по-твърдите метали се получава по-плитко награпяване, 
може да се наложи използването на по-груба кобилка, за да се създадат 
по-силно награпени основи, създаващи по-силни черни зони. Това ще на-
прави по-трудна работата с плочата и текстурата на основата ще е  
по-забележима в средните тонове. Използването на фини кобилки върху 
мека плоча води до по-крехки основи и ограничава броя на качествените 
отпечатъците, които могат да бъдат получени от плочата.

Дължината на самата кобилка също може да повлияе на характера 
на основата. Инструментите могат да бъдат направени с всякаква 
дължина от 1 см до 15 см. Изборът зависи отчасти от размера на пло-
чата. Използването на кобилка по-широка от плочата или ще ограничи 
използването на цялото острие и ще затрудни движението на рамото 
при опит да се избегнат краищата на плочата, или ще доведе до счупе-
ни или поне неравномерно износени зъби на кобилката. Използването на 
по-малки инструменти (под 5 см) на по-големи плочи е твърде трудоем-
ко и времеемко. 

Кобилките от 1.5 см до 4 см са отлични инструменти за коригиране 
на грешки, избирателно награпяване на плочата или награпяване на ъг-
лите ú. Използването на по-малки кобилки може да доведе до умора и 
има вероятност зъбите да влязат в плочата по-дълбоко, особено в кра-
ищата на инструмента. Кобилки с дължина от 5 см до 10 см са подходя-
щи за повечето размери плочи, позволявайки удобно движение и ритъм 
на ръката, което води до по-добър контрол на натиска по цялата дъл-
жина на острието. Инструментите с дължина от 11.5 см до 15 см са 
полезни при награпяването на големи плочи. Големината им ги прави 
трудни за използване само с ръка. В тези случаи е много удобно да се 
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ва и прави по-равномерно награпяването на плочата. 
Държане на кобилката
Има два начина за използване на кобилката и всеки, който награпя-

ва, си избира кой му е по-удобен и с кой успява да награпява по-качест-
вено плочата. Първият начин е когато назъбената страна на кобилка-
та се движи в посока напред по плочата. Ръката на награпяващия рав-
номерно и бавно се придвижва напред, докато китката извършва кла-
тещото движение, необходимо за хода на кобилката напред. 
Инструментът трябва да се държи под ъгъл около 70 градуса спрямо 
плочата. При по-малък ъгъл следите, които оставя кобилката върху пло-
чата, стават прекалено извити – в средата са близки една до друга, но 
в краищата на кобилката са с по-голямо разстояние. Когато се държи 
прекалено изправена, кобилката много често награпява на едно място, 
без да се движи напред. Нужно е поддържането на еднакъв ъгъл, за да 
проникват равномерно зъбите на инструмента в метала. Според мен е 
по-удобно лакътят да е поставен на масата. Така се осигурява по-голя-
ма стабилност и се дава възможност за упражняване на по-равномерен 
натиск на кобилката върху повърхността на плочата. Също така този 
метод дава и по-добра видимост към следите, които оставя кобилката 
върху повърхността на плочата. Вторият начин е придвижване на 
кобилката назад, като отново е необходимо да се спазва подходящ ъгъл 
спрямо плочата. При него се изпълнява отново люлеещото движение 
чрез китката, но по-трудно се поддържа натискът към плочата. Ръката 
и лакътят се придвижват назад по масата. Някои художници предпочи-
тат да държат ръката си близко до тялото, а други на разстояние от 
него. Няма грешен начин, стига да е удобен за награпяващия. Повечето 
графици използват първия метод за създаване на награпена основа 
(фиг. 2).

Заключение
Кобилката е най-важният инструмент при създаването на графич-

но изображение, което е създадено с техниката мецотинто. 
Качественото награпяване на плочата е от изключително значение и 
различните видове кобилки създават различни основи. Кобилките се 
различават по големина и по гъстота на назъбването. Основите, съз-
дадени чрез инструмент с по-гъсто назъбване, са подходящи за работа 
с фин детайл, като тънките линии могат да бъдат избърсвани по-лесно 
при процеса на отнемане на мастилото от формата. При тези основи 
градацията на полутоновете е намалена, тъй като фините зъби на 
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кобилкта създават по-плитък слой барби. По-грубите кобилки създават 
здрави основи, коити издържат на по-голям тираж, богатството от 
полутонове е по-голямо, но работата с фини детайли е затруднена. 
Времето, което е нужно за награпяване на плочата с такъв тип кобил-
ки, се увеличава, тъй като разстоянията между зъбите на инструмен-
та са по-големи. Наборът от различни по големина и гъстота на назъб-
ване кобилки увеличава възможностите на графика при създаването на 
графично произведение, чрез иползване на техниката мецотинто. 
Наличието на различни инструменти улеснява награпяването на плочи-
те и обогатява визията на крайния отпечатък.

   

Фиг. 1 Кобилки с различни размери (yoybuy.com)
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Фиг. 2 Държане на кобилката. Първа и втора снимка показват правил-
но държане на кобилката – зъбите са в посоката на движение и накло-
нът е в тази посока. Трета и четвърта снимка показват неправилно 
държане на кобилката (личен архив)
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РИСУНКАТА В ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС – СРЕДСТВО 

ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ

Рада В. Пилюшка  
Национална художествена академия

Резюме: Докладът разглежда рисунката като автентично авторско 
произведение, пренасящо белезите на индивидуален неповторим изказ и 
на пълноценно изразен творчески замисъл. Тези нейни качества до голя-
ма степен се свързват с личния почерк на човека и я превръщат в сред-
ство за своеобразна комуникация, независима от времеви и простран-
ствени фактори. Разглеждам и аспект, свързан с идеята да се изясни 
равностойната ú по значимост роля в творческия процес и по-конкрет-
но в западноевропейската живопис през втората половина на XIX в. – XX 
в. Споменатите имена на едни от най-ярките представители за съот-
ветното време са свързани по-скоро с цел да се внесе повече яснота по 
въпроса, отколкото да се анализира задълбочено тяхното творчество.

Ключови думи: рисунка, автентичност, неповторим, знаковост, значи-
мост, средство за комуникация, западноевропейска живопис, XIXв. – XX в.

Rada V. Pilyushka 
National Academy of Art

Abstract: This report will analyze the drawing as an authentic artistic work, car-
rying the signs of an individual, one of a kind expression, and a full-bodied 
manifestation of the creator's idea. These qualities of the drawing are in large 
part connected with the personal signature of the artist and it's in turn trans-
formed into a distinct form of communication not beholden to any time or place. 
I am also considering an aspect connected with the idea to clarify the impor-
tance of the drawing and its equivalently significant role in the artistic process 
and more particularly in the western European painting style of the late 19th and 
20th century. The citation of artists, who are the most emblematic examples of 
the time, are mentioned more so to bring clarity to the previously stated subject 
and not to analyze their works based on their artistic merit.

Keywords:  drawing, authenticity, one of a kind, symbolic, emblematic, means 
of communication, western European painting, 19th – 20th century.
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тични художествени прояви в изобразителното изкуство. През цялата 
му многовековна история, тя неизменно присъства и се трансформира 
– от основа и вид подготвителна работа до изцяло самостоятелно ху-
дожествено произведение. Способността чрез нея бързо и непосред-
ствено да бъде предаден творческия замисъл я превръща в източник на 
различните видове изобразителни изкуства. Независимо дали става 
въпрос за живопис, графика, проект за скулптура, архитектура или раз-
лични видове дизайн, самия процес, акт на изобразяване, художникът 
нарича с една и съща дума – рисуване. Той казва: „Аз рисувам“.

Още от древността изкуството носи белезите на знаковост, кое-
то го свързва с езика като начин на общуване, източник на информация 
и преносител на смислов потенциал през времето и пространството. 
Не може да не обърнем внимание на това, за да разгледаме значимост-
та и фундаменталната същност на рисунката в творчеството на все-
ки художник. Начинът на общуване чрез рисунката може най-общо да 
бъде разделен на две основни категории.  

Индиректно: 
- между художник и обект или субект на неговото произведение; 
- между художник и зрител;
Директно:
- между художник и творба;
- между готово произведение и зрител; 
- защо не и общуването на художника със самия себе си, като осно-

вен и изключително важен процес за формиране на рефлексия. 

Индиректното общуване между художник и зрители, както и ди-
ректното общуване между творба и зрители, се характеризира с едно 
основно и важно качество – отпадане на ограниченията от простран-
ствен и времеви характер, тъй като то е свързано със съществуване-
то на самата творба. Появата му води и до отпадане на фактора вре-
ме, защото отразените впечатления вече могат да бъдат съхранени и 
да се превърнат в носител на познание и информация, което от своя 
страна позволява да общуваме индиректно с авторите още от древ-
ността, независимо от времевите и пространствени разстояния. 
Друга следствена връзка, която произлиза от изобразителния процес 
на хората в древността, е поставяне началото на споменатия вече 
нов език за изразяване и нов начин на общуване в различните му катего-
рии. Обединението на линия и цвят в едно неделимо цяло вече е образ, 



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

310

запечатал в себе си информационния код за битовия и духовен живот на 
хората от дадено време.

Изобразителната мисъл, конкретно насочена към определена идея, 
съответно изисква повече изразителност и детайлност. Опитът тя 
да бъде свързана с всичко останало, касаещо реалния живот, водят 
още пещерните художници до стилизиране и изчистване на образа до 
знаковост, а знаците са тези елементи на изобразителната дейност, 
които доближават изображението до писменост, наситена със смисъл; 
до текст, носещ информация за постоянната закономерност в света, 
непрекъснатото развитие на човешкия род; до усещането за вечност.

Визуалното възприятие на един образ, на дадена форма, предизвик-
ва у зрителя цяла поредица от асоциативни впечатления, така както 
произнасянето на едно понятие формира не само конкретно значение, 
но и цяла поредица от по-общи понятия, препраща към образи и карти-
ни, които образуват своеобразна мрежа от смислови връзки, абсолют-
но индивидуална за всеки човек. По същия начин една форма, възприета 
от зрителя, води до сложна система от образи, понятия, звуци, усеща-
ния, чувства, в която участват всички човешки сетива. Картината се 
превръща от изображение в смислово наситен текст. В процеса на 
крайно възприемане на една художествена творба участват не само 
заложените от автора изобразителни и изразителни смислови елемен-
ти. В него се включва индивидуалната емоционална нагласа на наблю-
даващия, неговото отношение и потребност от такъв вид общуване. 
От това зависи и до каква степен достига до него идеята или посла-
нието на художника. По такъв начин художественото изображение се 
трансформира в един всеобхватен тест, чрез който човек опознава 
пълноценно света с всичките си сетива.

Отличителна черта на европейската рисунка през XIX в., която се 
явява продължение от предишното столетие, е засилването на факто-
ра време от гледна точка на усещането за миг, уловен и изваден от 
времевия поток. Появата на много художествени национални школи, ши-
рокия обхват за приложение на рисунката в най-различни сфери на изоб-
разителната дейност – книжна илюстрация, периодичен печат, карика-
тура, приложна графика, плакати и т.н., предполагат разделение на 
единното разбиране за рисунка дотогава на отделни подвидове, свърза-
ни със спецификата на съответните задачи, похвати, принципи. Тези 
динамични процеси се създават и развиват на фона на традиционната 
за XIX в. рисунка, просъществувала до края на века. Тя е първопричина и 
косвен двигател за утвърждаване на всички новаторски течния, които 



22се явяват резултат от опитите на художниците да се разграничат от 
нея и да ú се противопоставят. За първи път в историята на изкуство-
то се наблюдава оформяне на две посоки в общото развитие на рисун-
ката – традиционна и новаторска. Ще отделим повече внимание на 
втората посока на движение в рисунката и някои нейни съществени 
качества.

Първото е размиване на границите между бързата скица и завър-
шената рисунъчна композиция. На това се базира и идейната насоче-
ност на новаторската рисунка, в опит да бъдат уловени динамичните 
промени и движението на конкретната реалност, чрез отпадане на 
всичко излишно и несъществено, чрез отхвърляне, дори много често на 
анатомични и оптични правила, поставяйки на преден план силата на 
изказа. 

Второто е свързано със засилване на индивидуално разпознаваемия 
почерк и личностно начало в работата на отделните автори. 
Динамиката на линиите, тяхното напрежение, вътрешна вибрация, са 
водещи стилистични качества в рисунките им, а те се различни за 
всички художници. Изобразителните функции все повече отстъпват 
място на изразителните, в резултат на което във фигуралните рисун-
ки водещи вече не са формите, а тяхното движение, в пейзажите – не 
изобразяване на конкретно място, а състоянието, впечатлението, 
вътрешното настроение, което то е предизвикало у художника. Най-
точна характеристика на това явление дава немският художник роман-
тик Каспар Давид Фридрих: „Всяко истинско произведение на изкуство-
то трябва да изразява определено чувство, да прониква в душата и да 
буди различни емоции“. 

Третото и много съществено качество от гледна точка на взаимо-
отношенията между двата изобразителни процеса – рисунка и живо-
пис, е свързано с размиване и постепенно отпадане на границите меж-
ду тях в работата на повечето художници от втората половина на XIX 
в. Свободното навлизане на рисунката с нейните характерни изразни 
средства в живописната картина и обратния процес – своеобразното 
използване на цвета в рисунката по нов, понякога напълно независим от 
конкретната форма начин, както в рисунките на Огюст Роден, е пока-
зател за взаимното проникване, обединяване в един по-обогатен худо-
жествен език, чиято крайна цел е сила на внушението, изразителност 
на изказа.

Разбирането за красиво изображение също търпи коренна промяна 
и провокира нови художествени похвати, характеризиращи се със заси-
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уродливо да бъде обект на изобразяване в работите на испанския ху-
дожник Франсиско Гоя дава много силен резонанс в творчеството на 
много художници от следващите периоди – Йожен Дьолакроа, Оноре 
Домие, Едуард Мане, Пабло Пикасо, Салвадор Дали и др., служейки им 
като пример за реализирането на прогресивни и свободолюбиви идеи. 

Тук може да бъде направен един кратък извод, който касае появата 
на взаимно проникване на отдалечилите се през XVIII в. един от друг 
живописен и рисунъчен процес през следващото столетие, и един от 
най-красноречивите примери за това намираме в творчеството на ав-
тори като Оноре Домие, където рисунката добива визуално проявление 
в живописното произведение и наблюдаваме равностойното ú участие 
в изграждането на един цялостен идейно-композиционен замисъл. Силно 
експресивните мазки, излизащи извън формите, контурните линии – 
умишлено удебелени или насечени в картините на Домие, са един от 
първите ясни примери за свободно навлизане на рисунката като сред-
ство за изразяване в самия живописен процес. Развитието на тази 
тенденция може да бъде проследено и в работите на Едгар Дега, къде-
то рисунъчният материал е преобразен от художника в своеобразна 
живописна технология. И, разбира се, в цялостната творческа идеоло-
гия на Пол Сезан за собствен живот на живописната картина със свое 
движение и пространство чрез симбиоза на балансирана композиция с 
хармонични форми и цветове, където рисунката има равностойна по 
значимост функция с цвета. 

В резултат на всичко това така наречената новаторска рисунка 
сякаш спира да изглежда завършена, самодостатъчна и започва да се 
възприема като активна, взаимодействаща със зрителя, живо същест-
вуваща във взаимоотношение с него. В този смисъл може да наречем 
рисунката от XIX в. рисунка от нов тип. До голяма степен двете сти-
листични посоки в рисунката – традиционна и новаторска, продължа-
ват и в следващото столетие, но определящите им качества имат 
съвсем различен характер. 

Рисунката през XX в. се отличава с интелектуални черти и целта 
на такъв вид рисунки вече не е да се отзовават емоционално на явлени-
ята, а да ги изяснят и обозначат. Художниците, изправени пред непозна-
тото преди чувство за сложност, многозначност на човешкото съ-
ществуване, се опитват да го преодолеят чрез осъзнаване на феноме-
ните от заобикалящия ги свят. Новият метафизичен нюанс в изкуство-
то изисква от тях нови методи, променя се и разбирането за целта на 
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с натурата, в опит да бъде постигната нейната структурна законо-
мерност, а това провокира и нови изразни средства, смисловото ú из-
чистване и обобщаване до нивото на знак. 

Много характерно качество за рисунката на XX в. е нейната знако-
вост, схематизация на линиите върху вече абстрактен, не просто ус-
ловно-неутрален фон, доближаващо я до природата на йероглифа – едно-
временно визуално определен и многосмислов. Такъв тип рисунка въплъ-
щава истинската чистота на линеарния стил, притежава идейност, 
формулираност, особена одухотвореност. За нея може да се каже, че в 
значително по-малка степен е насочена към видимата реалност, а 
по-скоро създава нейна графична аналогия, като преобразува материал-
ната характеристика в излишна. Едновременно с това тя не търси 
похвати за пресъздаване на външната експресия. Енергията е концен-
трирана в самата линия, в строгата пестеливост на нейното движе-
ние. Дематериализираната по такъв начин линия притежава стремеж 
не да опише дадено явление, а да изрази вътрешния му облик, чистата 
идея за него. Първоначалната реалност се формира у наблюдателя чрез 
рисунката, но вече обогатена и допълнена от неговите индивидуални 
асоциации и духовни потребности. Тук е моментът, в който процесите 
на директно общуване между произведение и зрител, както и индирект-
но между художник и зрители, придобиват ново значение и това е ес-
тествено следствие от динамичните процеси в изобразителното из-
куство на миналото столетие. 

Съществена отличителна черта на такава рисунка е присъствие-
то на деформацията в една или друга степен, която я предпазва от 
бездушието на строгата линия. Деформацията от една страна се явя-
ва метод, посредством който художниците могат да изразят своето 
индивидуално отношение към света, онова дълбоко лично чувство, кое-
то натурата е предизвикала у тях. От друга страна тя възниква от 
усещането за подвижност на самата материя, осъзнаването и възпри-
емането ú не като нещо, което вече се е случило, а като нещо, което 
постоянно се създава. 

Да обърнем внимание на още едно важно свойство на този вид ри-
сунка. Стремежът към изчистването ú до графичен знак, утвърждаващ 
общите, постоянни, конструктивно определящи белези, води към ци-
кличност, при която авторът, вариращ около една тема или мотив, съз-
дава серия от работи, придавайки многосмисловост на знака. При цяла-
та авторитетност на подобен род рисунка, определена от такива 
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имена като Пабло Пикасо и Анри Матис – тя е само една от проявите 
на художествената мисъл през миналия век. 

На друга позиция наблюдаваме рисунка, която се стреми да пресъз-
даде скритата атмосфера на същността, да улови духовната еманация 
на предметите и явленията, на обкръжаващото ги енергийно поле. 
Основна цел на такава рисунка не е да изясни света, а да съхрани в своя-
та структура цялата му сложност. Тя е насочена към основите на само-
то съществуване, не толкова обозримите, а по-скоро спиритуалистич-
ните. Водеща в нея не е емоцията, а особената нишка, звучност, целяща 
да предизвика у зрителя ответна реакция, душевно движение, неволно 
заставящо го да се откъсне от установените физически парадигми и за 
момент да се преобрази в чисто духовен сетивен организъм.

В този тип рисунка произтича и своеобразната дематериализация 
на предметите, фигурите, явленията. Те сякаш са разтворени в среда-
та около тях, погълнати от пространството, следвайки идеята на ав-
торите да предадат видимата стихийност на духовните им същности. 
Примери можем да видим в рисунките на Паул Клее, Джорджо Моранди.

Между тези две по-ясни тенденции се разполага целия многообразен 
спектър на рисунката от XX в. Ако определим тези два типа като съ-
щински, които истински я окачествяват, можем да направим опит да 
обясним какви са причините за промяна в жанровата им структура. Това 
се наблюдава в необичайно нарастващата роля на натюрморта – жанр, 
много по-рядко срещан преди това в рисунката. Предметите с лекота 
могат да бъдат сведени до знак в изображението, по-податливи са на 
изразителна деформация, както виждаме в работите на Анри Матис или 
да бъдат разбити на структурни елементи от представителите на 
кубизма. От друга страна предметите в натюрморта винаги същест-
вуват в определено, сякаш създадено от тях самите пространство 
като при Джорджо Моранди. Може да се предположи, че преимуществено 
става не прякото изобразяване на натурата, а символичната или симво-
лично-фантастичната композиция със засилен метафоричен нюанс. 

Съществено се променя и характерът на цвета в рисунката. От 
функция на подчиненост той напълно се освобождава от влиянието на 
контура. Цветовите нюанси и полутонове са заменени от концентри-
ран, максимално силен и доведен до символика цвят. Достатъчно е да 
споменем  Емил Нолде, Марк Шагал, Хуан Миро. Цветът е изведен до ме-
тафоричен израз на стихийните жизнени начала.

Още по-малко е свързан с реалността цветът в другия тип рисунка, 
където той се явява изразител на лиричното, а често и загадъчното на-
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в произведенията на автори като Василий Кандински, Паул Клее. В живо-
писните процеси тя участва вече напълно свободно като равностойно 
изразно средство, заемайки допълваща, а често и доминираща функция.

Съпоставяйки разнообразните по вид рисунки от миналите столе-
тия, може да направим кратко обобщение. 

За рисунката на XX в. най-съществени се оказват нейната цялост-
ност и системност. Тя следва да бъде възприемана не като изображе-
ние върху лист хартия, а като единство на картинното пространство 
и самата рисунка – там се наблюдават основните ú качества. В нея 
намират отражение йерархията на различните явления, структурата 
на видимите феномени в света. Водещо място в рисунката заема сте-
пента на осъзнаване и осмисляне на реалността, а как рисува художни-
кът се оказва не винаги толкова важно. Ако приемем, че главният дви-
гател в цялото многолико изкуство на XX в. остава опитът да бъдат 
въплътени идеите в стихийността на материалното, то рисунката, 
характеризираща се с яснота в изразните средства, непосредствен 
художествен език и способност да се абстрахира, да изследва, има са-
мостойно значение и може да бъде и е равностойна визуално-пластиче-
ски и идейно-емоционалнo на останалите изкуства. 
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ПЪРВА ИЗЛОЖБА ПЛАКАТ НА ПЛОВДИВСКИ ХУДОЖНИЦИ 

В ГРАД ПЛОВДИВ

Петър С. Чучулигов 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Статията описва организирането и откриването на първата 
и единствена изложба на плакат в град Пловдив през 1981 г. с основни 
действащи лица – пловдивските художници Ганчо Ганев, Васил Николов и 
Костадин Отонов.

Ключови думи: изложба, плакат, Костадин Отонов, Ганчо Ганев, Васил 
Николов, приложна графика.

FIRST EXHIBITION POSTER OF PLOVDIV ARTISTS 

IN THE TOWN OF PLOVDIV

Petar S. Chichuligov 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: This article discusses the organization and the opening of the first 
and only poster exhibition in the city of Plovdiv in 1981. It gives also an informa-
tion about the main Plovdiv artists – Gancho Ganev, Vasil Nikolov and Kostadin 
Otonov. 

Keywords: Exhibition, poster, Kostadin Otonov, Gancho Ganev, Vasil Nikolov, 
applied graphics

Десетилетията между 1970 г. и края на XX век са едни от най-плодо-
творните в областта на плакатa в България. Театралният плакат е част 
от този подем и със своето стабилно присъствие оказва силно влияние 
върху културния живот на страната ни през тези години. „Това е период, 
в който се създадоха множество образци с висока художествена стой-
ност в направлението Плакат. Става въпрос за драматичния и музикален, 
обединени под общото наименование Театрален Плакат“  [Николов, 2009]. 
Пловдив не изостава в развитието и тенденциите при плаката, които 
доминират в България през 70-те и 80-те години на XX век. 
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„Плакат“ с автори – пловдивски артисти, организирана и представена 
в града.

В началото на разглеждания период двама от авторите ú, „главни 
герои“ в този доклад, се завръщат в Пловдив след периода си на обуче-
ние и работа в София. Това са Васил Николов и Костадин Отонов. 
Третият, Ганчо Ганев, в началото учил се от доайена сред пловдивските 
художници – Димитър Павлов – Точката, през споменатия период вече е 
плакатист на Драматичен театър – Пловдив. 

Ганчо Ганев e пловдивски художник, който е главен плакатист на 
Драматичен театър – Пловдив. Той е роден на 15.XI.1944 г. в гр. Пловдив. 
Работи в областта на приложната графика, плаката и пространстве-
ното оформление. Участва в национални изложби за приложна графика, 
в международни биеналета на плаката – Варшава, Лахти, и в изложбата 
„Автомобилът и околната среда“ – София. 

    

 1. ГАНЧО ГАНЕВ 2. ГАНЧО ГАНЕВ
 Снимка от каталога, 1981 Плакати от изложбата 1977, 1979

Ганев прави над 120 плаката за различни събития в Пловдив. За пла-
ката си „Жорж Данден“ (комедия от Молиер), при участието си в тре-
тото биенале на театралния плакат, художникът получава наградата 
за цялостно представяне. През 2022 г. получава почетния знак „За жи-
вот в театъра“ по случай 140-ия юбилей на първия професионален бъл-
гарски театър. 



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

318

Васил Николов е роден на 20.III.1946 г. в гр. Пловдив. Завършва 
Художествената академия в гр. София при проф. Александър Поплилов 
през 1974 г. Работи в областта на приложната графика. Участва в на-
ционални изложби за приложна графика, в международната изложба 
„Автомобилът и околната среда“ – София, както и в изложби на българ-
ския плакат в Монголия, Финландия и др. Художникът работи в Музикален 
театър (Пловдивската опера) – Пловдив. През изследвания период (1970 
–2000) създава над 50 оперни плаката. Работи в областта на типогра-
фията. Голяма част от работата му заема разработването на кирил-
ски шрифтове – 15 фамилии и техните разновидности от светли до 
тъмни начертания, наборни шрифтове.

      

 3. ВАСИЛ НИКОЛОВ 4. ВАСИЛ НИКОЛОВ
 Снимка от каталога, 1981 Плакати от изложбата 1978, 1977    

Костадин Отонов е роден на 17.II.1948 г. в село Катуница. Пловдивска 
област. През 1977 г. завършва Художествена академия, специалност 
„Плакат“, при проф. Александър Поплилов. През 1978 г. се завръща в 
Пловдив и веднага се включва активно в художествения живот на града 
под тепетата. Работи в областта на приложната графика и простран-
ственото оформление. 

Особено силно в неговата работа се открояват плакатите му. 
Участва в националната изложба на приложната графика – 1978, 
Младежка изложба – 1979, Международно биенале на приложната графи-
ка,  Лахти – 1978, както и в изложби на български плакат в Унгария, Куба, 
Полша, Сирия. Художник е на Държавен театър – Ямбол.
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 5. КОСТАДИН ОТОНОВ 6. КОСТАДИН ОТОНОВ
 Снимка от каталога, 1981 Плакати от изложбата 1977, 1979                        

Тези трима пловдивски артисти започват активно да работят в 
областта на приложната графика, като изпълняват различни задачи – 
от оформление на панаирни палати до театрални плакати и шрифтове. 

„Бъди невероятен!“ – това е казал Йордан Радичков по съвършено 
различен повод. Иска ми се да свържа този повик със съдбата на плака-
тиста“ [Икономов,1981, бр. 49, с. 3] 

Както се каза по-горе, Николов, Отонов и Ганев организират за пър-
ви път в град Пловдив изложба плакат на пловдивски артисти. Тя е от-
крита в галерията на Дружеството на пловдивските художници на ул. 
„Уилям Гладстон“ 32 (дн. „Сашо Димитров“ 32) на 3 ноември 1981 г. под 
името „Приложна графика ’81, ГАНЕВ, НИКОЛОВ, ОТОНОВ“. В експозиция-
та могат да се видят театрални, социални, изложбени и рекламни пла-
кати за различни събития на Драматичен театър – Пловдив, Музикален 
театър (Пловдивската опера) – Пловдив, Държавен театър – Ямбол и 
Международен панаир – Пловдив. Авторите представят „Една прецизно 
подбрана колекция плакати. Изложбата е цялостна като възглед и съ-
щевременно тримата са с подчертано самостоятелен стил и харак-
тер“ [Икономов, 1981, бр. 49, с. 3].

Експозицията е важно събитие в контекста на времето. Тя съвпа-
да с подема в плакатното, а и театралното изкуство в България и в 
Пловдив. В залата показват изкуство, което е стояло анонимно по ули-
ците на Пловдив и Ямбол, изкуство, което е добавяло цвят в сивото 
ежедневие на българина, добавяло е остроумие и засищало жаждата за 
култура. В залата то придобива друго звучене, става по-близко до хора-
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та, а те имат нужда точно от това излъчване, от директността на 
плаката, от остроумието и интелигентното послание на плакатисти-
те. В галерията зрителите могат да се докоснат до тях и да се запоз-
наят с авторите. Те имат възможност да възприемат „обхождащо“ пла-
катите в една процесуалност от различен тип129. Млади и изпълнени с 
енергия плакатисти, използващи всички възможности на актуалните 
техники за изпълнение на идеите си, те разгръщат таланта и успяват 
да синтезират посланията си чрез плакатите представени в тази 
колекция.

„Честността им, чувството за хумор, рефлексът и талантът, които 
притежават, ме карат да мисля, че те няма да изневерят на вечния сти-
мул на плакатиста: „Да уцели десятката“ [Икономов, 1981, бр. 49, с. 3].  

Ганев, Николов и Отонов са също така и приложни графици с много 
опит в областта на типографията. Това си личи от плакатите им и 
рекламните материали за изложбата. Те издават специален каталог с 
дизайн на самите художници. Корицата представлява типографска 
композиция с текст по вертикала и хоризонтала. Използвани са два 
цвята за текста: бяло и зелено върху черен фон. В изписването на име-
ната на творците има типографски закачки. В първотo име буквите 
„Н“ и „Е“ са с една обща вертикална греда, като във второто име три 
букви използват общи греди – „Н“, „И“ и „К“. Характерно за изписването 
на трите имена е застъпването на буквите в думите. 

7. Плакат „Отонов“ за изложбата                

129  В своето изследване „Скулптура и време“ Русен Дойков обръща особено внимание на 
движението на зрителя сред физическото присъствие на произведенията в изложбената 
зала, като при това „от зрителя се изисква да използва паметови репрезентации на 
ходене и така да допълни липсващите кадри“ (Дойков, 2021, с. 65).
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нея. Той е в три различни версии за всеки отделен автор. Във всяка от 
версиите, различното име е в зелено, като останалите са черни с нане-
сен лак върху тях на тъмносив фон. Плакатите, представящи изложба-
та, са печатани от Ганчо Ганев, който освен художник е и майстор-си-
топечатар, умдрукер. 

В изложбата и каталога са включени шестдесет и четири плака-
та. Ганчо Ганев е представен с двадесет и един, един от които излож-
бен, два – социални, и осемнадесет - театрални. Васил Николов участва 
с двадесет работи. Три от тях са изложбени, един – социален, пет – ре-
кламни, свързани с Международен панаир – Пловдив, а единадесет са 
театрални плаката. Костадин Отонов се представя с двадесет и два 
театрални плаката и една корица от програмата на Драматичен теа-
тър – Пловдив.  

      

 8. Корица на каталога 9. Авторите с плаката
  на изложбата

Тиражът на изданието е 1500 броя, снимки: В. Генадиев, Т. Васев, 
монтаж: Е. Панева.
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 10. Представяне на авторите  11. Статия от Божидар Икономов, 
 каталог „Приложна графика“ вестник „Култура“, бр. 4,
  декември 1981 

Печатната техника на плакатите за изложбата е ситопечат или 
така наречената „сериграфия“. Тази техника е широко използвана през 
70-те и 80-те години в приложната графика. Паната, върху или в които 
са поставени плакатите, са проектирани от самите автори и са спе-
циално изработени за изложбата в държавното предприятие „Напредък“ 
с помощта на зам.-кмета по културата г-жа Елена Кузманова. Сглобени 
са от дървени плоскости, които после са боядисани в черен или бял 
цвят, за да се подчертаят цветовете на плакатите. Разпределението 
им в залата е на шахматен принцип. 

           

12 – 13. Снимки от изложба „Приложна графика ’81“ в галерията на друже-
ството на пловдивските художници на ул. „Уилям Гладстон“ 32 (дн. „Сашо 
Димитров“ 32)
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веност. Залата е пълна с ценители на плаката. На снимките 12 и 13 се 
забелязват авторите, както и Божидар Икономов – специалният гост, 
който открива изложбата130. 

70-те и 80-те години определено са „силни“ години за плаката в 
Пловдив. За това допринасят възложителите на поръчки, местните ин-
ституции като Международен панаир – Пловдив, Драматичен театър 
– Пловдив и Музикален театър (Пловдивската опера) – Пловдив. Към тях 
ще добавя и градските партийни органи, които в голяма степен също 
използват възможностите и предимствата на плаката като средство 
за комуникация с хората. Представените в този труд автори – Ганев, 
Николов и Отонов, оформят ядрото на група от художници – приложни 
графици в град Пловдив. Те представляват града във всички национални 
изложби на приложната графика, както и в „основаното в Димитровград 
Биенале на театралния плакат (1980), което през 90-те се трансфор-
мира в Международно триенале на сценичния плакат“ [Доневска, Янков, 
Атанасов, 2013, с. 149].

В заключение ще цитирам думите на големия български плакатист 
Божидар Икономов, които припокриват изцяло моето виждане: „Тримата 
художници Ганчо Ганев, Васил Николов и Костадин Отонов ни представят 
една прецизно подбрана колекция плакати. Изложбата е цялостна като 
възглед и същевременно тримата са с подчертано самостоятелен стил 
и характер. Но най-хубавото според мен е, че те проправят пъртината 
на пловдивски, ако мога вече да кажа така, „пловдивски стил“ в театрал-
ния плакат“ [Икономов, 1981, бр. 49, с. 3]. За съжаление това остава пър-
вата и последна изложба „Плакат“ на пловдивски художници в Пловдив.
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130  Ще добавя и един факт, който Костадин Отонов и Васил Николов споделиха 
с мен в личен разговор. Половин час след откриването на изложбата тя е свалена 
без предупреждение и е прибрана, за да се освободи залата за класически кон-
церт. На следващия ден плакатите са изложени отново и изложбата продължава 
до 15.IX.1981 г. 
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ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ 

СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Мария А. Милова 
Национална художествена академия

Резюме: Дигиталните технологии навлизат все повече в света на ви-
зуалните изкуства и се превръщат в неделима част от творчеството 
на много съвременни художници, архитекти и дизайнери. Те участват в 
създаването на нови и неосъществими до момента художествени прак-
тики. Възможностите, които дигиталните технологии предоставят, 
разширяват полето за изява на творците и заличават границата между 
старите и новите медии. Водеща функция продължава да бъде предава-
нето на определени идеи и постигането на конкретни внушения. Тези 
тенденции продължават да се развиват и днес като част от актуални-
те линии в съвременното изкуство. Развива се нов тип комуникатив-
ност, нехарактерна за предишните периоди. Това води след себе си до 
по-изявена авторска позиция и търсения в посока на организирането и 
създаването на собствена образна система.

Ключови думи: дигитални технологии, художници, архитекти, дизайне-
ри, визуални   изкуства, съвременно изкуство, образна система.

PHOTO COLLAGE AND PHOTOMONTAGE IN THE FIELD 

OF CREATIVE ARTISTIC PHOTOGRAPHY

Maria A. Milova 
National Academy of Art

Abstract: The digital technologies enter increasingly the world of the visual arts 
and become inseparable part of the work of many contemporary artists, 
architectures and designers. They take part in the creation of new and irrealisable 
to that moment artistic practices. The possibilities that the digital technologies 
provide expand the expression field of artists and remove the border between 
the old and the new media. The leading function is the transmission of certain 
ideas and the achievement of specific suggestions. These tendencies continue 
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A new type of communication is developed, untypical for the previous periods. 
That leads to a more prominent authorial position and searches in the direction 
of organization and creation of one's own image system.

Keywords: digital technologies, artists, architectures, designers, visual arts, 
contemporary art, image system.

Дигиталните технологии намират широко приложение във всички 
сфери от човешкото ежедневие, като значително променят заобикаля-
щия ни свят. Връзката между технология, наука и изкуство става все 
по-осезаема и заличава границите между старите и новите медии. 
Новият модел на мислене, промяната в начина на живот и нуждите на 
обществото, появата на нови материали и постоянната трансформа-
ция на публичното пространство създават друг сценарий, в който съ-
временното изкуство трябва да намери своето място. 

Създаването на произведения на изкуството с помощта на диги-
талните технологии е нов и провокативен начин за изразяване на ху-
дожника пред света. Новите технологии променят съвременното изку-
ство, придавайки нов живот на съществуващата материя. Независимо 
от използваната техника, водеща функция продължава да бъде преда-
ването на определени идеи и постигането на конкретни внушения. Тези 
тенденции продължават да се развиват и днес като едни от актуални-
те линии в съвременното изкуство. Заражда се нов тип комуникатив-
ност, нехарактерна за предишните периоди. Това води след себе си до 
по-изявена авторска позиция и търсения в посока на организирането и 
създаването на собствена образна система. 

Преди два века Първата индустриална революция постановява нов 
ред, усъвършенствайки, ускорявайки и регулирайки процеса на производ-
ство на предмети с голямо потребление. Този период на технологични 
иновации отнема ролята на занаятчиите и художниците и довежда до 
изграждането на пазар за масово производство. Но сега, както свиде-
телства историята на художествените практики, развитието на 
технологиите дава посока за ново творческо движение. Когато изку-
ството среща технологията, често се постигат невероятни резулта-
ти, олицетворяващи синергията между тези два толкова различни свя-
та. Доказателство за това е творчеството на съвременни автори 
като Рефик Анадол, Олафур Елиасон, Фаиг Ахмед, Петер Коглер и много 
други.  Идеята за машинно-подпомогнато творчество постепенно се 
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превръща във форма на изкуство, резултат от сливането на физически 
и дигитални процеси. Търсенето на новото и различното в изкуството 
продължава, като усилията се насочват почти изцяло към откриване 
на неизползвани досега артистични форми и изразни средства. 
Произведенията все по-често се оценяват не само по естетическа 
уникалност, но и по своята предизвикателност и социална острота. 
Това са причини, поради които все по-голям брой от съвременните ар-
тисти започват да използват компютърно-базирани инструменти за 
проектиране и реализация на своите произведения. Технологиите са 
нов източник на вдъхновение и е налице значителна промяна в творче-
ския подход. По същество всяка програма сама по себе си е изразно 
средство, с което авторът си служи за целите на своя проект и подоб-
но на стъклото, камъка, дървото, изисква натрупване на технологични 
знания и опит. Новопредлаганите възможности за дигитална обработ-
ка, както и ускоряването на процеса, променят виждането на твореца 
за материала. Разглобявайки, манипулирайки и сглобявайки отново гра-
дивните елементи на творбата, авторът може да открие нови идейни 
композиционни решения, които да са повод за следващи експерименти. 

Широкият набор от опции, които сега са достъпни за артистите, 
благодарение на новите технологии, е възможно да имат и отрицате-
лен ефект. Авторът може да бъде въвлечен в безкрайните възможнос-
ти на виртуалната реалност и нехудожествените технически пробле-
ми, свързани с изполвания софтуер. По този начин авторското отноше-
ние и експресивността могат да бъдат възпрепятствани и творче-
ския момент да се превърне по-скоро в разрешаване на технически 
проблеми. Това се явява и едно от най-сериозните предизвикателства 
– успоредно с художествените знания, авторът умело да управлява 
това огромно количество от функции и инструменти, които компютър-
ните програми предоставят. 

Дигиталните техники позволяват на съвременните автори да се 
съсредоточат върху творчеството и развитието на иновативни идеи, 
да се минимизира необходимото време, прекарано в проектиране и за-
вършване на самото произведение. Процесът на редактиране е бърз и 
точен, а създаването на различни варианти и копирането са по-лесни 
от всякога. Често се среща сканирането на рисунки и скици, които след 
това се дообработват на компютър или обратното – проектът е за-
почнат дигитално и се довършва на ръка. Създаването на колажи, чрез 
наслагване на различни изображения и изпробването на настройките 
за обработка на изображения, довежда до създаването на нови неочак-
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то си без помощта на компютъра. Творецът може лесно да следва реа-
листичния подход за пространствено изграждане в своето произведе-
ние или да подсили декоративната стилизация и екпресивния характер 
на колорита, които са присъщи за абстрактното пространствено из-
граждане. Възможността на компютърните програми за работа в ма-
щаб и широкоформатното копиране и печат значително подпомагат 
процеса на проектиране.  Използват се различни видове принтери, кои-
то дават възможност за създаване на изображения с високоустойчиви 
във времето мастила, директно върху материали като камък, акрилно 
стъкло (plexiglass), метални плоскости, стъкло, дърво, включително 
върху релефни и обемни материали. Основният проблем е намирането 
на синтез, който да вгради концептуално и естетически тези модули, 
за да функционират съвместно с другите материали за постигане на 
максимално въздействие на творбата. 

Емблематична фраза за новото време и съвременното творчество 
несъмнено е 3D печат. Първопоявилите се 3D програми са сложни и от-
далечени от логиката на реалните етапи при моделиране, което прави 
процеса на изучаване и създаване на триизмерни обекти бавен. С поява-
та на по-интуитивни софтуери за цифрово моделиране, като Rhinoceros, 
проектантският процес става много по-бърз и лесен. Появяват се и 
програми, специално разработени за спецификите на определен сек-
тор, например: Rhinogold (дизайн на бижута) и CLO (моден дизайн). В 
нашето съвремие понятията като CAD-моделиране, лазерно синтеро-
ване (SLS – Selective Laser Sintering) и CNC-рязане и фрезоване (Computer 
numerical control) се нареждат съвсем естествено до класическите 
техники за обработка на материалите. Тези съвременни инструменти 
предоставят решения, които биха били невъзможни или много трудно 
изпълними само с традиционните методи за ръчна обработка. 
Обратното нещо също е вярно – включването на ръчната работа в ди-
гитално производствената част може да създаде възможности, които 
CAD-програмите сами по себе си не могат да предоставят. Компютърни 
софтуери като Adobe Illustrator, AutoCAD, Rhinoceros, Sketchup и др., мо-
гат да генерират файлове, които се разчитат от CNC рутери, плоте-
ри, лазери за рязане и гравиране, 3D принтери и други. Днес можем да 
използваме софтуери за моделиране, които са все по-приложими при ре-
ализация и предоставят множество готови елементи, които директно 
могат да се вземат и използват за създаването на бързи идейни вари-
анти. Прецизните настройки при моделиране, възможността за бързо 
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визуализиране на различни елементи, също така смяната на фактура-
та и материала, са само някои примери за елементите, съдържащи се в 
днешните програми за цифрово моделиране. За съжаление, тези специа-
лизирани софтуери често не се използват в пълния си потенциал. Много 
от новосъздадените произведения са резултат от повтарящи се и мо-
нотонни комбинации от готови елементи. При тези стандартизирани 
решения липсва стойност – от гледна точка на  оригиналност, стил и 
естетика. Този вид на разработване на нови проекти не е нито инова-
тивен, нито се основава на художествено проектиране. 

Има и художници с новаторски идеи, които основават творчество-
то си на хибридни методологии. Те комбинират дигитални и традицион-
ни техники за постигането на целите си. Склонни са да работят с ма-
териали от всякакъв вид и да експериментират с тяхната трансфор-
мация, за да се получат произведения с висока художествена стойност. 
Като примери могат да се посочат имената на Тед Ноутън, Нери 
Оксман, Антъни Гормли и др. Произведението и заложената в него идея 
определят материала, а не обратното. При хибридните методологии 
използването на цифрови технологии не измества, а подпомага класи-
ческите техники и увеличава творческите възможности. Нещо повече, 
това е нова естетика за нашето време, характеризираща се с взиска-
телна красота, възможна да бъде постигната само чрез съвместната 
работа на художническа ръка и машина, както и чрез заличаване на гра-
ниците на отделните художествени форми. Съвременното изкуство 
разширява границите си. Това е исторически момент, в който цифрови-
те иновации живеят заедно с аналоговите постижения, а традиционни-
те техники, усъвършенствани в продължение на хиляди години, могат 
да си съдействт с новите технологии. Появяват се неповторими про-
изведения, в които се запазва душата на материала, попила в себе си 
творческия заряд от ръката на твореца. Същевременно прецизността, 
ефективността и все по-неограничените параметри на новите техно-
логии подпомагат и забързват процеса, като разширяват до голяма 
степен възможностите за обработка на материала в технико-техно-
логично отношение. Съчетавайки прецизността и гъвкавостта на ин-
струментите за дигитално производство с визуалните качества и за-
ряд, които традиционните инструменти са способни да предадат на 
материала, съвременният художник има свободата да вземе най-добро-
то от двата свята и да създаде нов, който олицетворява неговите 
търсения и виждания. Това са настоящите творчески възможности на 
нашия свят, но в бъдещето те ще продължават да се развиват.
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който предоставя нови възможности за твореца, но оригиналността 
на един проект зависи главно от неговите виждания. Както вече беше 
споменато по-горе, новите технологии правят възможно реализиране-
то на много сложни проекти, което преди е било немислимо, но това не 
гарантира, че всичко създадено с тяхна помощ ще бъде уникално и ино-
вативно. Новаторството в изкуството днес е плод от работата на 
автори, които експериментират и създават свои собствени образни 
системи, водени от вътрешно необходимия процес да изразяват вижда-
нията и чувствата си. Така се обособяват нови стилови направления и 
техники. Променя се и начинът на комуникация с публиката, като все 
повече се използва интерактивност, за да се достигнат нови нива на 
въздействие. 

Експерименталното поле в компютрано-базираното интерактив-
но изкуство се разраства значително с навлизането на виртуалната 
реалност131 (VR) и обогатена реалност132 (AR). Интерактивността 
между публика, произведение и творец се превръща в естетическо 
търсене, с напълно нова образна система и проблематика, което анга-
жира съзнанието на съвременните артисти. Този вид визуална намеса 
често се осъществява в градското пространство, превръщайки го в 
галерия под открито небе. Използват се компютри и сензори, реагира-
щи на данните за движение, топлина или звук, които след това са про-
грамирани да се визуализират по различни начини. Създаването на ин-
терактивни мултимедийни произведения представлява интердисци-
плинарна задача и изисква не само творчески умения, но и сериозни по-
знания в областта на програмирането и хардуерните технологии. 
Поради тази причина този вид произведения в повечето случаи се реа-
лизират от художник, който планира естетическото въздействие и ре-
акцията на публиката, и от екип програмисти и инженери, отговарящи 
за техническата част при изпълнението на проекта. 

Художествената практика е разнообразна и е трудно да бъде вка-
рана в рамките на общовалидна дефиниция. Вече всяко едно произведе-
ние може да бъде реализирано посредством класическите техники, с 
131 Виртуална реалност (на английски: virtual reality) е термин, обозначаващ нереален 
свят, създаван чрез компютърни системи и аудио-видео апаратура. Проектирането на 
образите може да се осъществява не само върху монитор, но и чрез стереоскопични 
очила.
132 Обогатена реалност – среда, която включва виртуална реалност и елементи от ре-
алния свят. Потребителя може да носи прозрачни очила, през които да вижда както 
реалния свят, така и изображения, генерирани от компютър.
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помощта на новите технологии или с комбинация от двете. Не трябва 
да се пропуска отбелязването на факта, че не малка част от художни-
ците се обявяват против масовото използване на технологиите в 
творческите процеси. Дебатът дали създаденото с помощта на ком-
пютърните технологии е изкуство или не е най-ясно забележим между 
по-старите и по-новите поколения артисти. Това противопоставяне 
не е лишено от смисъл и се базира на вековните традиции в изобрази-
телното изкуство. Новите технологии не отричат запазването на 
традиционните умения и техники. Опознавателният процес на компю-
търните софтуери е идентичен с този при класическите техники. 
Изкуството е необятно, постоянно развиващо се и социалноангажира-
що. Всеки амбициозен творец, желаещ да отрази промяната в съвреми-
ето, прекрачва прага на дигиталния свят, за да развие, разпространи и 
изрази своите виждания и чувства. Художниците, които използват из-
разните средства на цифровите технологии, правят това, с което ве-
кове наред хората на изкуството са се занимавали – да претворяват 
културната идентичност на дадена епоха в художествени образи. 
Богатството от инструменти им позволява повече от всякога да сле-
ят световете на изкуството, дизайна, архитектурата, компютърното 
програмиране и познанията за технико-технологичните особености на 
материалите, за да надхвърлят очакванията за визуален изказ и есте-
тическа стойност. По този начин обвързаността автор – произведе-
ние – зрител придобива нови нива на въздействие, недостижими и не-
мислими преди появата на новите технологии.  

От AI (изкуствен интелект), VR (виртуална реалност) и AR (разши-
рена реалност), до дигитален дизайн и 3D принтери, технологиите и 
социалните медии са променили и продължават да променят съвремен-
ното изкуство в целия свят по толкова много различни начини. Освен с 
неограничените възможности от нови изразни средства, технология-
та помага на художниците да получат така необходимата видимост за 
своите произведения. Многобройни онлайн платформи за изкуство по-
магат на творците да популяризират работата си и да останат свър-
зани с артистичната общност, а новите технологии успяват да при-
ближат произведенията на изкуството до публиката. Дигиталните 
технологии са предоставили много нови възможности  на художниците 
за себеизразяване, вследствие на което се появяват нов стил силно 
ангажиращи произведения на изкуството, които предават по забележи-
телен и оригинален начин авторските идеи и успяват да постигнат 
определени внушения. 



SPRING SCIENTIFIC READINGS

331

20
22Каквото и да е бъдещето, едно е сигурно – то ще продължи да про-

меня начина, по който художниците изразяват и споделят своята твор-
ческа сила и свобода, за да вдъхновяват, предизвикват и насърчават 
човечеството в опитите да надскочи границите на възможното, в 
търсене на новото и необятното. 
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КУКЕРСКИТЕ МАСКИ И КОСТЮМИ

Айлин А. Тасим 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Статията поставя на внимание някои проблеми във връзка с 
народните празници и обичаи и по-специално с кукерските маски и кос-
тюми, които са особено характерни при провеждането на маскарадни-
те игри у нас. Акцент се поставя на значението, историческото разви-
тие и символика на кукерските маски и тяхното разглеждане в обуче-
нието по изобразително изкуство. Темата предизвика особен интерес 
и стимул за създаване на проекти в художествената дейност на 
учениците. 

Ключови думи: кукер, маска, костюм, обичай.

THE MUMMER'S MASKS AND COSTUMES

Aylin A. Tasim 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The article draws attention to some issues connected with national 
holidays and customs, and especially the mummer's masks (in Bulgarian: kuk-
er’s masks) and costumes, which are characteristic of the masquerade games 
in our country. Emphasis is placed on the significance and historical develop-
ment of the symbolism of mummer's masks and their consideration in the 
teaching of fine arts. The topic is of great interest and is an incentive for creat-
ing projects in the artistic activity of the students. Key words: mummer, kuker, 
mask, suit, custom.
Keywords: мasqueraded man, mask, suit, custom.

Обичаите са важен елемент от същината на всеки етнос.  
Предавайки се от поколение на поколение те стават неотделима част 
от облика на един народ. Най-пълна представа за една страна можем да 
добием, като се запознаем с нейните традиции и обичаи. Нашата стра-
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древни времена вярвания, които показват колко богата и разноцветна 
е народната ни култура. Едни от запазилите се през вековете тради-
ции са кукерските маскарадни игри, наследени още от времето на тра-
ките, които се маскирали по време на преклонението към тракийския 
бог на веселието Дионис. 

Култът към Дионис e още култ към душите. Дионисий, наричан още 
в римски и тракийски легенди Eleutherios (освободител), чрез опиянява-
щата сила на виното, подкрепена от музика, танци и веселие, давал на 
хората така нужната им свобода на духа. Премахвал страховете и гри-
жите им и те потъвали в забава и веселие извън обичайното. Чрез учас-
тието си в мистериите те получавали неговата сила. Обусловената 
от костюма неразпознаваемост в кукерските маскаради предполага 
освободени действия, които в делника би било немислимо да се осъ-
ществят в рамките на общността. Кукерите са мъже – ергени, които, 
за да се въплътят в обредните персонажи, се маскират като жени. 
Подобна размяна на роли е имало и в римския фестивал сатурналия. 

Човекът в миналото е вярвал, че светът на мъртвите и светът на 
живите е свързан. Убеден, че предците от „другия свят“ имат необхо-
димата свръхестествена сила да „осигурят“ плодовитост на почвата, 
хората и животните, той търсел връзка с тях във всеки важен момент 
от живота си. Но за да я осъществи, е трябвало да стане „друг“, да се 
преобрази посредством обредната маска. Вярвали са, че скривайки ли-
цето си зад маска, човек е можел да премине прага на отвъдното и да 
подчини силите на предците-закрилници. Същевременно в системата 
на карнавалния хронотоп [Бахтин, 1978] времето протича по напълно 
различен начин в сравнение с профанното всекидневие133. Предполага се, 
че първите маски са били използвани от първобитните хора, за да се 
свържат с „боговете“ или с „духовете на природата“. Те са били ани-
мисти, поклонници на природата и в резултат на това много от оби-
чаите, свързани с маскиранията, са сезонни. Кукерските и сурвакарски-
те игри също са сезонни, наситени с ритуали и обредни действия. 
Особено интересно е обредното облекло и най-вече маските. Те са 
133  В своята книга „Скулптура и време“ Русен Дойков обръща внимание на това в ком-
плексна физическа, философска и психологическа перспектива, като напомня във връзка с 
различни явления, че „забавянето на времето е следствие на спомняне, а не на перцепция“ 
[Дойков, 2021, с. 52]. В този смисъл структурите на паметта в сакралното време на 
карнавалното преобличане не само доминира над непосредствената сетивност и мото-
риката на индивида – паметта, „възпитана“ в карнавалното преобличане, помества и 
разполага в себе си човешките рефлекси.
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най-ярката част от обредния костюм, която носи съществена идейна 
натовареност.

Тълкуването на думата „маска“ ни отвежда до нейното значение – 
„защита“, „прикритие“, „преобразяване“ и „невидимост“. Ако отправим 
поглед към етимологията ú, откриваме, че думата е с несигурен произ-
ход: от латински в превод значението е „маска, призрак, кошмар“; от 
френски mascurer – „покривало за скриване или пазене на лицето“; от 
испанското mбs que la cara (буквално „повече от лицето“ или „добавено 
лице“), което еволюира до mбscara; от арабското maskharat – отнасящо 
се до буфонадата, което е възможно само чрез прикриване на лицето, 
 той трансформира“ (преходен); от„  َخَسَم подиграва се“, masakha„ َرَخْسَم
иврит – masecha, „маска“.

Както става ясно, маската е познат предмет още от дълбините 
на древността, който е служил за прикриване на лицето и има различно 
предназначение – магическо, религиозно, за защита при лов, спорт, вой-
на и за развлечение по празници. Маската може да се ползва в преходни 
ритуали за театрални традиции, с церемониални цели, да помага за по-
средничеството с духове или просто да се употребява като украса. Тя 
е познат и жив елемент и обикновено е част от костюма, който покри-
ва цялото тяло и олицетворява дадена традиция. Най-старото обредно 
маскиране е почернянето на лицето със сажди. Има сведения, че то все 
още се среща по нашите земи. „В някои села от община Болярово 
(Стефан Караджово, Голямо Крушево) е запазен спомен за използването 
на древния тип маска – начерняне лицата на кукерите със сажди и по-
криване на главите с качулки и забрадки“ [12].  След това идват живо-
тинските маски, които могат да бъдат свързани с лова и Нова година. 
При кукерските маскаради това са най-често срещаните маски – зоо-
морфните. В трудовете си етнографът Петър Петров издига тезата, 
че сурвакарските игри в западнобългарските области са свързани с 
лова и животновъдството. Група от ергени се събирали и убивали ня-
какво горско животно, след което го изяждали с жителите на селото, а 
с главата, кожата и перата на жертвата младежите се маскирали и 
играели обредно, по случай ловна или животновъдна нова година. 

Обличането и подготовката на кукерите за началото на игрите 
започва от ранни зори. То трябва да стане някъде – извън селото и тай-
но от хората, най-често в някоя кошара, така че да не могат да бъдат 
разпознати. Обредното маскиране не познава сваляне на маските и за-
това кукерът не разкрива самоличността си на обществено място. 
Всяка част от неговото облекло е значима и неслучайно е избрана. То 
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лешка или свинска кожа. Изработва се кожен костюм, за който се из-
ползва предимно животинска кожа – овча, агнешка, ярешка, или кожуси, 
обърнати наопаки. Най-характерна е употребата на кожа с дълъг косъм. 
Специфичен елемент от костюма са окачените чанове, звънци – или 
още хлопки. Звънците обикновено висят отпред на кръста на кукера и 
отзад, те могат да бъдат с различна форма и големина. Звуците, които 
издават, имат за цел да прогонят демоните от света на хората и в 
същото време допринасят за празничната суматоха и веселата ат-
мосфера. Значение оказва и цветовата символика по костюмите. 
Преобладаващи са:  червеният цвят – символ на плодовитостта и на 
обновяващата се природа; черният цвят олицетворява земята и нейна-
та богиня майка; жълтият е цветът на слънцето и огъня; кафявото – на 
стабилността, надеждността и сигурността; синьото символизира 
небето; зеленото – живата природа, а бялото – водата и светлината.

Маските могат да бъдат най-различни, но общото между тях е 
това, че всички изглеждат страшно гротескови. Целта на костюма е 
не да възхити, а да уплаши и пропъди злото.  Всяка маска е уникална и е 
изработена лично от човека, който ще я носи. Създаването на кукерска 
маска е ритуален и тайнствен процес. При изработването ú се изри-
чат специални наричания и заклинания, целящи да прогонят злите сили 
на тъмнината и да привлекат плодородие и изобилие в живота на хора-
та. За направата ú се изисква много време, голяма фантазия, майстор-
ство и сръчност. Някои маски са с две лица. От едната страна носът 
е чип и лицето е добродушно, а от другата – носът е гърбав и лицето 
– зловещо. Тези маски са символ на доброто и злото, които съществу-
ват неразделно в света. За изработването им може да се използва кор-
пус от дърво или картон. Най-често това са естествени материали и 
върху тях се апликират, налепват, зашиват – кожи, семена, разноцвет-
ни конци, пъстри парченца платове, прежди, пера, рога, зъби, мъниста, 
пайети, пискюли, звънци, хлопки и други. Към тях понякога се пришиват 
парченца от огледало, с вярването, че когато демоните се огледат в 
тях, ще се уплашат и избягат. 

За културата на един народ се съди не само по това, какво е насле-
дил, а и как го съхранява. Умее ли да го претворява в съвременния жи-
вот, за да може да го предаде на идните поколения. Това разбиране е в 
основата на педагогическата идея за включване на кукерските маска-
ради и обичаи в урока по изобразително изкуство на ученици, обучавани 
в шести клас, в СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали. Проведоха се учебни 
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часове за усвояване на нова, по-задълбочена информация за тези оби-
чаи. Идеята е да се разширят знанията за тази така стара традиция и 
в същото време да се събуди интересът към нея. Преди и след провеж-
дането на урока учениците попълниха анкетна карта. Първата бе насо-
чена основно към проучване на знанията за обичая до момента на про-
веждане на занятието, а втората – след това, за установяване на ус-
военото от урока. За целта се поставиха въпроси, някои от които се 
отнасят конкретно до традициите, като например: От къде водят на-
чалото си кукерските игри по нашите земи? Какво  празнуват  кукер-
ските маскаради? От кого се изпълнява обичаят? Какви качества тряб-
ва да притежават  кукерските костюми и маски? Друга част от въпро-
сите са свързани с ритуали и обреди, изпълнявани по време на обичая, 
както и такива относно мнението на учениците към народните тради-
ции. Анализирането на данните от анкетите показва, че процентното 
съотношение на правилните отговори е между 33% и 52% при предвари-
телната анкета и между 90% и 100% при заключителната анкета. Висок 
е процентът, свързан с положителната нагласа на учениците към ку-
керския обичай – над 90%. Така получените резултати доказват, че зна-
нията са усвоени и че учениците проявяват интерес към темата. На 
шестокласниците бе поставена и практическа задача за създаване на 
проект за кукерска маска. Преди това им се дадоха подробни разяснения 
за особеностите на кукерската маска и облекло, тяхната символика и 
минало. Урокът се реализира с помощта на богат снимков и видео ма-
териал, което допринесе за обогатяването на образните представи, 
за подпомагане на творческото виждане и осмисляне на народното из-
куство. Наблюденията по време на часа породиха впечатление, че уче-
ниците проявяват интерес към ритуалността, обредността и исто-
рията на обичая. Видно е тяхното вдъхновение в процеса на работата 
и вложените фантазия, въображение и старание за създаването на ку-
керската маска. Възприемането на информацията и нейното претворя-
ване в художествен образ показва, че учениците успяха да осмислят 
значението на тези празници и ролята на маската като най-атракти-
вен елемент в костюма.

Маските поддържат своята сила и мистерия както за техните но-
сители, така и за публиката. Днес те присъстват в представителна-
та листа за нематериалното културно наследство на  ЮНЕСКО, вклю-
чени през 2015 г. с фестивала „Сурва“, който ежегодно се чества в 
Перник. Като почетни наследници българите днес сме длъжни достойно 
да го съхраним и предадем на идните поколения. Темата в уроците е 
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творчество, при по-големите ученици е носител на знания, образец за 
подражание, извор на морални и естетически ценности, способстващи 
за формиране на личността. От незапомнени времена българските 
земи са обогатявани от културата на различни племена и народи. Днес 
не бихме разбрали нравствено-естетическите идеали и духовната 
същност на предците ни, ако не познавахме творчеството и традици-
ите, които те са ни завещали. Празниците, обичаите и ритуалите в 
народния бит са неотменима част от нашата култура. Те предават 
историческия опит на поколенията и имат своя богата символика, коя-
то не само вълнува, но кара хората да заживеят, да бъдат носители и 
техни продължители.
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ЕМОЦИОНАЛНИЯТ ИЗРАЗ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ДАВИД ПЕРЕЦ 

– БЕЛЕГ НА ЕДИН ПРЯМ ХУДОЖЕСТВЕН МИРОГЛЕД

Таньо Д. Павлов 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Статията разглежда емоционалните внушения и импулси в жи-
вописта на Давид Перец и постигането на художествено и естетиче-
ско въздействие в произведенията му посредством немногословност и 
синтез на живописния му израз. Ще бъдат проучени онези аспекти на 
изобразителния му подход, които се диктуват от емоционалните въз-
приятия, и онези чувствени внушения, които проникват в творбите му 
и упражняват своето влияние при възприемането на изображението. 
Изследването ще спомогне да вникнем в една трудна за проучване ма-
терия – спонтанните и ирационалните подтици в живописта като еле-
менти на творческото интуитивно познание. 

Ключови думи: Давид, Перец, живопис, емоция, израз, експресивност, 
интуиция, лаконичност, синтез.

Tanyo D. Pavlov 
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The article examines the reflection of emotional impulses manifested 
in painting of David Peretz and the achievement of artistic and aesthetic impact 
in his artworks, through non-verbosity and synthesis of his picturesque expres-
sion. Will be studied those aspects of his pictorial approach that are dictated by 
emotional perceptions and those sensory suggestions that permeate his works 
and exert their influence in the perception of the image. Тhe research will help 
us to understand a difficult subject to study – the spontaneous and irrational 
impulses in painting, as elements of creative intuitive knowledge.

Key words: David, Peretz, painting, emotion, expression, intuition,  laconic, 
synthesis.

Въздействието на едно художествено произведение до голяма сте-
пен се дължи на силата на чувствените преживявания на твореца и на 
способността му максимално открито и  непосредствено да ги изрази 
в творчеството си. Не бихме могли да откликнем на едно произведение 
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тавила своя отпечатък в цялостната атмосфера на произведението.
Този тип одушевяване на изобразителното поле чрез насищане с 

емоционално присъствие особено добре характеризира творчеството 
на Давид Перец. Можем да кажем, че авторският почерк в произведени-
ята му се дължи на силно експресивната чувствителност на художни-
ка. Един от основните инструменти за емоционално въздействие в не-
говите произведения са цветните тонове и хармонии и това не е слу-
чайно, тъй като всеки един отделен тон съответства на определено 
чувство и настроение, а композицията от различни багри възбужда 
цяла палитра от сетива. Способността на художника да подбуди емо-
циите на зрителя в дадена посока, чрез намирането на верните тонове, 
хармонирането и организирането им в определен ред, очертава умение-
то му да предава неговите собствени възприятия и въодушевления дос-
татъчно ясно и категорично. Други изразни средства, които възбуж-
дат чувствените възприятия, това са линиите и живописните петна. 
Те разкриват непосредствените импулси на художника. Нервните, бър-
зи и енергични линии показват един неспокоен дух, едно интензивно пул-
сиращо сърце, а плавните, спокойни, вълнообразни линии и петна показ-
ват едно добре овладяна и сдържана емоция и един добър мисловен кон-
трол върху чувствата. 

В произведенията на Давид Перец срещаме именно първия тип ка-
чества, характерни за един художник с изострени експресивни и спон-
танни импулси, доминиращи над мисловните и съзнателни аспекти. 
Творчеството на художника – романтично и лирично в своята същност, 
с поглед навътре към стремежите на душата, бива проникнато от не-
преднамереност, която определя в голяма степен качествата на тази 
живопис. Интуицията е изведена на преден план, със своето тихо уза-
коняване на явленията без необходимостта от аргументиране и доказ-
ване, без обяснение как е достигнато до придобитите знания и откро-
вения. Наблюдавайки натурата, Перец има склонността да възприема и 
изявява преди всичко цвета, линията, живописните петна. Темата не е 
самоцел, но повод за възбуждане на живописните усещания. В изображе-
нието на натюрморт, например, предметите биват наблюдавани не 
само в тяхната конкретика, но и в тяхната условност. Извеждат се на 
преден план основните елементи на тяхната същност.

В натюрморт от 1937 г. с гъби и чайник цветовете са живи и ин-
тензивни, линията е свободна и невъздържана, а умишлено са прене-
брегнати някои конструктивни особености и симетрии в обектите. 
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От самото платно блика възторг и опиянение от природните дарове. 
Гъбите са предадени така свежи в своя израз, че сякаш току-що са били 
откъснати. С конусовидните им форми и бързо предадени вълнообразни 
ламели художникът внушава един стремителен импулс на растеж, ха-
рактерен изключително за естеството на нарастване на гъбите. 
Чайникът в центъра на композицията, изрисуван така енергично, като 
че ли с едно движение на ръката, е представен в ярко светъл цинобър, 
което подсилва усещането за горещ ароматен билков чай, съдържащ се 
в него. Сочният оранжев портокал сякаш ни приканва да го грабнем и да 
вкусим от сладкия нектар, изпечен под слънчевите лъчи. Перец цели да 
активира сетивата на наблюдателя – вкуса, обонянието, ретиналните 
възприятия. Всичко, с което можем да почувстваме красотата и вели-
колепието на природата. По подобен начин изкуствоведът Валдемар 
Жорж коментира натюрмортите на художника: „Перец е поет на земни-
те наслади. Дините му със зеленината на скъпоценния нефрит, с черве-
нината на корала; дюлите му с цвета на кехлибар и златните ябълки 
каки,  набрани в лъчистата райска градина на романската провинция – 
всички те са одушевени същества. И подводните пространства ли са 
във владение на артиста? Неговите чудотворни ловидби ни доставят 
съкровища, извлечени от дъното на морето…“ [Стефанова, 1981 с. 189]. 
Синтезът и умелото хармониране на тоновете в неговите произведе-
ния са едни от нещата, които най-силно характеризират изобразител-
ния подход на Перец. Чрез тях той постига чувствени внушения. 
Финото му усещане за багрена естетика и архитектоника извеждат 
произведенията му до нивото на проникнати от дълбоко разбиране за 
свойствата на елементите. Той е преди всичко композитор на пречис-
тените и рафинирани цветни тонове. Окото му намира и отсява 
най-подходящите багрени нюанси и ги съчетава по такъв начин, че да 
си взаимодействат и подкрепят взаимно в изграждането на една добре 
балансирана и  съзвучна композиция, която вълнува със своята спон-
танност и естественост. Пейзажите му от 50-те години, изобразява-
щи френската провинция, носят разнообразна палитра от емоционални 
настроения – от радост до тъга. От трагизъм до възторг. Всеки сю-
жет подтиква към различно третиране. В произведението „Гора с ма-
слинови дръвчета“ (1956) е  уловена една мистична и драматична ат-
мосфера. Ударите на четката са мощни и бързи. Възлестите вълноо-
бразни клони на дърветатаq устремени нагоре към притъмнялото ул-
трамариново синьо небе,  създават усещане за динамика, за вътрешно 
напрежение. Рехавите листа, набелязани с издраскването на шпатула-
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и нищо не може да я спре, но маслиновите дръвчета сякаш са готови да 
останат непоклатими със своите масивни стволове, забили корени в 
земята. Самата земя е насечена от плоски хоризонтални мазки, поло-
жени на едро с шпатулата. Всичко това, изпълнено в интензивни и чис-
ти цветни тонове. Тази комбинация от ярки тонове и енергични линии 
и мазки създава цялостно усещане за изключително оживен образ. Чрез 
този синтез  художникът иска да покаже не определен природен мотив, 
а преди всичко едно вътрешно душевно състояние. Навярно годините 
му на живот във Франция са години на трудности и на лишения, на кои-
то трудности той успява да устои, както дълголетното маслиново 
дръвче устоява на  бурите и ветровете.  

Непосредственото отношение на Перец към изкуството се проя-
вява в начина, по който той гледа на натурата. Представяйки опреде-
лен мотив, той се стреми да го представи без да насочва зрителя как 
да го гледа и възприема. Той го изчиства от разказвателните елемен-
ти, за да остане само чистата емоция, предадена синтезирано чрез 
цвят, линия и плоскост. Така в произведенията човек възприема директ-
но посланията, вложени в тях, без да е необходимо да размишлява за 
намерението на автора. Общуване без други посредници освен плас-
тичните знаци. Когато емоцията е истинска, тя се предава мигновено 
и необяснимо. Тя не търпи многословност, но намира най-краткия път, 
за да достигне до сърцето. Подобна мисъл споделя писателката Невена 
Стефанова за общуването си с художника и неговото творчество: „Той 
беше се освободил от това, внесено от другите изкуства – никаква 
разказвателност, никакво демонстриране на виртуозност. В името на 
чистотата беше се стремил към нещо съвсем друго – хармоничност в 
своето собствено дуалистично, рационално и емоционално начало. И 
там, в онзи вече обявен за продан хамбар, за първи път си помислих кол-
ко общуването с Давид, тоест неговото скромно държане, непринудено 
поведение, обикновен и нелек живот са случайно или нарочно прикритие 
на бляскава артистичност и индивидуалност“ [Стефанова, 1981, с. 52]. 
Тази хармоничност на рационалното и емоционално начало, за която тя 
говори, е именно творческата интуицията, поначало съзидателната 
същност у човека, по детски чиста и наивна, която някои от нас губят 
в процеса на съзряване. Давид Перец не беше изгубил тази си същност 
и тя подхранваше неговото изкуство. Изразявайки радост и тъга, тези 
силни емоции проникват в произведенията му и оставят своя индивиду-
ален отпечатък. Този тип отношение проличава особено ясно в порт-
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ретния жанр. Чрез неговата изострена чувствителност той съумява 
да долови различните състояния на моделите, които изобразява. 
Подобен пример е портретът на Цанко Лавренов, изобразен изправен,  
полуфигурно, с ръце в джобовете и с поглед загледан надолу. В цялостно-
то произведение витае атмосфера на замисленост. Перец неслучайно 
е спестил много подробности. Красноречиво е извел основния елемент 
на творбата, а именно вглъбяването на модела в своите мисли, докато 
фонът е мъглив и притъмнен. Всеки един от неговите портрети се раз-
личава както в емоционалната нагласа на художника, така и в палитра-
та от състояния на моделите, но няколко основни елемента ги обединя-
ват и това е експресивната и убедителна цветна мазка, органичният 
линеарен рисунък, които сякаш живеят свой живот, въпреки че дейст-
ват като неделими части на цялото. В това най-добре можем да се 
уверим, като гледаме портретните рисунки с туш и перо, които превъ-
плъщават  тази негова способност за силно лаконичен художествен 
израз. Портретът на неговия приятел – художника Васил Иванов, изклю-
чително въздействащ със своя размах и спонтанност, същевременно 
носи удивително точно чертите на модела. Сходни по характер са ри-
сунъчните портрети на неговите сънародници, които художникът пра-
ви,  докато пребивава в еврейските трудови лагери по време на Втората 
световна война. Това са особено живи и експресивни рисунки с туш и 
перо, изпълнени „ала прима“, запечатали емоционалното състояние на 
спътниците му в концентрационните лагери. Настроенията в тях от-
разяват болката, унижението, примирението, но също така подчерта-
ват и достойнството на уловените персонажи. Художникът не би мо-
гъл да улови тази палитра от емоции, ако не споделяше от една страна 
съдбата на персонажите, които изобразява, и от друга, ако не страда-
ше наравно с тях. Запитан от Невена Стефанова за годините в трудо-
вите лагери, Перец отвръща: „Ти просто ме инквизираш, карайки ме да 
си спомням ония времена!“ [Стефанова, 1981, с. 41]. Способността му да 
чувства толкова силно, го връща в неприятните и тежки спомени, кои-
то мигновено изплуват в неговото съзнание. Вместо да говори с думи, 
той рисува тъгата и страданието, и то по-убедително от словата, 
които би могъл да изрази.

Художникът със своя подвижен темперамент умее да откликва не 
само на подобен род емоции, но особено убедително отразява радост-
та в своята живопис. Това може да се види в неговите натюрморти. Те 
не са просто кухненска задача в неговите схващания, но възможност да 
реши по пластичен път един многопластов художествен проблем. В тях 
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Обектите там биват най-разнообразни по цвят, фактура, структура и 
същевременно опростени като форма и пластични стойности. Това 
предлага едно сбито и динамично третиране на изобразителната зада-
ча. С какъв принцип се занимава Перец в неговата живопис? 
Рационализиране на изказа си. Да, може с по-малко изразни средства да 
постигне оптимално силно въздействие. С няколко бързи линии и жив и 
ярък багрен тон да скрепи  усещането за радост и за удоволствие, кое-
то той чувства, когато гледа сочните и бляскави плодове, тези фино 
изписани порцеланови съдове и надиплените текстилни драперии. 
Всичко това е така изградено, че да кореспондира с усещането за кра-
сивото и хармоничното у наблюдателя. Цветните хармонии си комуни-
кират, те са в един постоянен диалог. Червеното се свързва с жълто-
то, то се обръща към земните тонове – към охрата, умбрата, сиената, 
а те от своя страна връщат този импулс обратно и веригата се за-
тваря. Това въодушевено настроение на живописта на Перец, носеща 
ведрина и радост, бива описвано така: „Цвете, осветено от слънцето 
– такова е изкуството на Давид Перец. То има сочността и блясъка на 
плодовете и цветята: те са ключ към почти растителното щастие, 
което е постоянната изповед на артиста – изпълване, а не отричане на 
чувствата“ [Стефанова, 1981, с. 191].

Особен афинитет художникът има към цветята, които често при-
състват в неговите натюрморти. Със своята ефирна и нежна струк-
тура те предполагат тази лекота на мазката, подчертана линеарност 
и стилизация, присъща за неговия живописен маниер. Цъфтежа от друга 
страна отразява един кратък миг от развитието на едно  растение, 
както емоцията отразява един откъс от даден житейски момент, след 
който момент тя отминава също така ненадейно, както се е появила.

Експресивният темперамент и  чувствителността  на художника 
му дават възможност да се превъплъщава през годините като творец 
и да сменя посоките на развитие, като същевременно надгражда върху 
това, през което минал в годините на своя творчески път. Принципите, 
които изповядва Перец, през цялото време запазват своята устойчи-
вост и макар външно стилово живописта му да се променя, това все 
пак оформя неговия цялостен художествен образ. Това може да бъде 
проследено в творчеството му през 50-те години, когато той посте-
пенно се отдръпва от натурализма и в последствие в късния му период, 
когато той бива под влиянието на абстрактното изкуство. Този син-
тез и обобщеност, към които той има склонност по-рано, и този буен 



20
22

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

344

темперамент, който обладава художника, не го напускат през целия му 
творчески път. Просто с годините той търси различен израз на свои-
те емоции и това го тласва да редуцира все повече обективно-подра-
жателното и да желае да изяви все по-силно неговата вътрешна се-
тивност, която в своята субективност разкрива истинското лице на 
артиста. Тази прямота и отстояване на собствената автентичност 
и неповторимост очертават верния път на развитие. На откриването 
на юбилейна изложба на Перец през 1976 г. Светлин Русев споделя по-
добно схващане: „(…) единството на това разнообразно творчество е 
неговата изтънчена артистичност, богатството и владеенето на 
пластичния език, художествената ерудираност на чувствителността, 
възможността за стилово превъплъщение, без да се загуби индивидуал-
но неповторимото, богатство на емоционалните внушения – от екс-
пресивните драматични дълбочини до изтънченото спокойствие на 
чисто живописните състояния – с други думи, целостта на това дело е 
предопределена от целостта на творческата чувствителност, а не 
от външното сходство на стила“ [Стефанова, 1981, с. 201].

В натюрмортите на Перец от 50-те и началото на 60-те години 
ние срещаме този изчерпателен израз, това силно експресивно трети-
ране и спонтанност на живописните петна, които по-късно ще се пре-
върнат в предпоставки на абстрактното му виждане на натурата. В 
този етап именно се получава един органичен преход между фигуратива 
и отвлечените образи. Умерен и едновременно смел в своите търсения, 
той продължава да подхранва непосредствените си живописни впечат-
ления от взаимодействието с външния свят, но и гледа все по-уверено 
към своите вътрешни глъбини. Да вземем например произведението 
„Риба“ от 1958 г.q в което Перец е изобразил риба върху чиния, поставе-
на върху плот. Живописният и пластичен синтез тук е изведен до осо-
бено красноречив израз, а багрената хармония е изградена предимно в 
топла гама. Рибата се възприема повече като символен знакq отколко-
то като натурен обект. Тя въздейства повече чрез силата на живопис-
ните стойности и чрез декоративното си звучене. Тук е съществена 
самата идея за рибата, а не определеният сорт или екземпляр. В тези 
си произведения Перец прекрачва жанровата граница на натюрморта и 
започва да навлиза в една по-обширна материя, в която обектите се 
разлагатq за да достигнат до своите изначални субстанции. Подобен 
процес се случва и в пейзажната му живопис. 

Краят на този преходен период органически бележи трайната поя-
вата на  абстрактните образи в творчеството на Перец, които все 
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на и линии започват да губят своята първоначална функция да служат 
за изява на обективната действителност, но биват проекция на су-
бективните му чувствени преживявания. Така се появява един автен-
тичен художествен подход, типичен за Давид Перец, носещ отпечатъ-
ка на неговата душевност. Пейзажната му живопис сега е заменена от 
асоциативни внушения и елементи на природен мотив, но твърде далеч 
от всякаква определеност. Поредицата от сериграфски отпечатъци, 
създадена през 60-те и 70-те години, показват тези характеристики. 
Тази техниката му позволява да изрази спонтанните  си импулси и да ги 
предаде с желаната широта и свобода на изказа. Произведенията съз-
дават препратки към едни въображаеми и мечтателни светове – глед-
ки, близки до космическите или до една паралелна реалност, която не е 
достояние на нашите сетивни възприятия, но която е в състояние да 
се породи в несъзнателните ни схващания. В тези метафизични пейза-
жи сякаш се наслагват различни образи в едно изобразително поле или 
се смесват различни перспективни точки на наблюдение. Усещането в 
някои от тези сериграфски произведения е сякаш са взети една шепа 
органични вещества и са разгледани под силен микроскоп. Те създават 
внушение за нещо живо и динамично, погледнато на фокус или под друг 
ъгъл. Макар и отпечатъци, тези произведения носят спонтанността и 
експресията на нещо, което моментно е възбудило емоциите на авто-
ра. Нищо преднамерено не се долавя в тях. Тук способността на Перец 
да синтезира подобно на алхимик тоновете и формите намира най-ви-
сиш израз. 

Силната артистична чувствителност на Давид Перец и подвижни-
ят му експресивен темперамент отварят пътя му за постигането на 
автентично, цялостно и разнообразно живописно творчество и беле-
жат яркия индивидуален почерк на твореца чрез прямотата и откри-
тостта на своите емоции. Това непосредствено и честно отношение 
към света и към изкуството се проявява в необикновената способност 
за подсъзнателно проникване в същността на явленията. Чрез тази си 
интуитивна опитност художникът съумява да остави трайна следа в 
редиците на българското изобразително изкуство.
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НЯКОИ ПРИМЕРИ НА УПОТРЕБА НА АНТРОПОМОРФНИ 

ПЕРСОНИФИКАЦИИ В РАБОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ 

ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX И НАЧАЛОТО НА XX ВЕК

Явор Р. Костадинов 
Национална художествена академия 

Резюме: Статията разглежда употребата на образи на антропоморф-
ни персонификации в  българското изобразително изкуство, засягайки 
примери от втората половина на XIX и първата половина на XX век. 
Сред включените автори са такива, работили на границата между къс-
ното Възраждане и следосвобожденския период, както и такива, твори-
ли в първите десетилетия на XX век, във време на различни модернис-
тични влияния. Статията има за цел да посочи някои функционални раз-
личия между националните персонификации и антропоморфните персо-
нификации на емоционални състояния и природни елементи, когато са 
използвани в един по-личен/индивидуален авторски смисъл.

Ключови думи: персонификация, алегория, антропоморфна персонифи-
кация, национална персонификация, българска живопис, българско изку-
ство, българска печатна графика, модернизъм, символизъм, родно 
изкуство.

Yavor R. Kostadinov 
National Academy of Art

Abstract:  The article examines the use of anthropomorphic personifications in 
Bulgarian art, addressing examples from the second half of the 19th and from 
the first half of the 20th century. Among the highlighted artists are those whose 
practice spans the late Revival period and the period after the Liberation of 
Bulgaria and artists prolific in the first decades of the 20th century – a time of 
various modernist influences. The article aims to signify some of the functional 
differences between national personifications and anthropomorphic personifi-
cations of emotional states, elements of nature when used in a more personal 
artistic manner.

Key words: personification, allegory, anthropomorphic personification, national 
personification, bulgarian painting, bulgarian art, bulgarian prints, modernism, 
symbolism, native art movement, rodno izkustvo.
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Още от древни времена алегоричното начало намира своето мяс-
то и играе своята специфична роля в литературата, реториката и 
изобразителните изкуства. Персонификацията като похват в изку-
ствата е тясно свързана именно с алегорията и се смята за неин по-
двид. Наименованието „персонификация“ влиза в българския език от  
лат. personificatio – „олицетворяване“, през фр. personification. 
Латинският термин personificatio e превод от своя страна на древног-
ръцкия προσωποποιία (прозопопея). Прозопопеята е реторическа фигура 
– означаваща случаи, когато неприсъстващ човек или измислен персо-
наж говори или действа чрез говорещия/оратора.

Докато в литературата персонификацията, или още олицетворе-
нието, се използва понякога и по по-ограничен епизодичен начин като 
стилистична фигура, в изобразителните изкуства под персонификация 
разбираме именно репрезентацията на абстрактни идеи, природни 
елементи, човешки емоции и битийни ситуации в човешки образ.

Примери за употреба на персонификация в изкуствата могат да бъ-
дат открити от Античността до Модерната епоха. Един от първите 
примери в литературата е образът на Ахил в Омировата Илиада – в 
която той се явява персонификация на разрушителния гняв. За присъст-
вието, ролята и употребата  на персонификациите назад във времето в 
различните видове изкуства историкът на изкуството Ернст Гомбрих 
сполучливо резюмира, като ги описва като: „(...) това необикновено на-
селение предимно от женски род, което ни приветства от портиците 
на катедралите, доминира с присъствието си по паметниците в публич-
на среда, което може да открием на монети и банкноти и което се поя-
вява по нашите карикатури и плакати; тези многообразни женски обра-
зи, оживяваха на средновековната сцена, поздравяваха принцовете при 
влизането им в града, бяха призовавани в безброй публични речи, те се 
караха помежду си или се прегръщаха в безброй епоси, бореха се за душа-
та на героя или даваха тласък действието...“ [Gombrich, 1971, p. 247].

Относно факта, че антропоморфните персонификации са предимно 
в женски образ, са изложени редица теории, научни спекулации и гледи-
ща, основно от полето на лингвистиката, но и други като социология, 
културна антропология.

Специфичен вид антропоморфна персонификация, на който ще обър-
нем  внимание в този текст, е националната персонификация. Тя добива 
своя най- разпознаваем вид в изобразителните изкуства през XIX и XX 
век във време на избуяващи национални идеи и на налагането на нацио-
нализма като водеща политическа идеология в Европа. Сред най-попу-
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Marianne (Франция) – олицетворяваща Френската република, свобода-
та, демокрацията, идеалите за равенство и братство, застъпени още 
от Френската революция; Чичо Сам/Uncle Sam  (САЩ) – персонификация 
както на самата страна, така и на федералното правителство на САЩ; 
Джон Бул/John Bull (Обединеното кралство/Англия). Други подобни, като 
Британия, Германия, Хелвеция, биват концептуализирани доста по-рано 
още в късноримската епоха, търпят известна еволюция и се употребя-
ват отново по-активно чак през епохата на Новото време.

    Що се касае присъствието и употреба-
та на антропоморфни персонификации в 
българското изкуство, периодът от къс-
ното Възраждане до първите десетиле-
тия на XX век е най-богат на примери и 
различни авторски похвати в интерпре-
тацията им. Затова и точно този период 
разглеждаме в настоящия текст. 
Първият пример, на който ще обърнем 
внимание, е литографията „Свободна 
България“ (1879) (Фиг.1) на Георги Данчов 
– Зографина (1846 – 1908) – български въз-
рожденец, общественик, художник и фо-
тограф. Данчов създава графичната 

творба в гр. Свищов, скоро след края на Руско-турската война (1877 – 
1878). Осъзнаващ важността на момента и воден от национален опти-
мизъм, той успява да създаде запомнящ се образ, на едно ниво с подобни 
алегорични творби от епохата. Новата българска държава е изобразе-
на като млада жена, облечена в дреха с елементи от народната носия, 
издигнала и придържаща знаме с лявата си ръка, а в дясната, държаща 
насочен надолу меч. Зад нея, на височината на която е застанала, стои 
лъв, а близо до главата ú, размахал криле, коронован двуглав орел (сим-
волизиращ Руската империя). Реквизитът около фигурата дава кон-
текст за събитията, предхождащи и съпътстващи акта на извоюване 
на свободата – в краката ú стоят Гюлханския хатишериф (1839) и 
Хатихумаюна (1856), захвърлена пушка, счупена сабя, пистолет, барут-
ник и най-показателно – отворени окови; под скалата, на която стои 
лъвът, се подава книга с надпис „Конституция“ – новата основа, на коя-
то ще се гради обществения ред. Заслужава си да отбележим начина, 
по който Данчов решава да представи „Свободна България“. Женската 
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фигура не е облечена с владетелски одежди, а носи опростено стилизи-
рано облекло с народни елементи – така най-вероятно той иска да под-
чертае ролята на обикновените хора, извършили необикновени дела, за 
да променят съдбата си.

    

Сходна система на боравене с идеята за национална персонифика-
ция откриваме и при Николай Павлович в неговите творби „Пробуждането 
на България“ (ок. 1881) (Фиг. 2), „България, Тракия и Македония, разделени 
от Берлинския конгрес“ (1881) (Фиг. 3), „Съединението на Северна и 
Южна България“ (1885) (Фиг. 4). За мотивацията на Павлович да създава 
творби с исторически сюжет и да интерпретира историческото съ-
държание, можем да съдим по архивни данни от негови писма: „Исканието 
ми е  тия сичките да възбудят въпрос в зрителя, а той после да се научи 
от историята, която да напомнева при всяко погледване на картината 
ми“ (по повод друга негова творба „Аспарух“ – б.а.); а също така и 
„Неоспоримо е, че олицетвореното действие се запечатва по-силно в 
паметта и по-трайно от само речи написано и прочетено събитие“ 

[В. „Македония“, год. VI, бр. 1 и 2 от 1 и 10 ян. 1872, статия „Изкуство 
и знания“ в Павлович, Наука и изкуство, 1955, с. 154].

В „Пробуждането на България“ трактовката е сходна донякъде с 
Георги Данчовата „Свободна България“ на ниво символичен реквизит – 
счупените окови, флагът (в случая кървавочервен). Отново фигурата на 
България е придружена от лъв, а в небето, ограден от светлина, отново 
се рее, подобно на видение, коронованият двуглав орел на Руската импе-
рия – знак за намеса и промяна. Допълнителни елементи са символите 
на царска власт, поставени вляво (споменът за българското царство); 
прекършено османско знаме (сразения потисник). Съществена разлика 
имаме в позата на фигурата – приседнала, по-скоро възприемаща, от-
колкото действена.
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грес“ (1881) и „Съединението на Северна и Южна България (1885) има 
пълно разгръщане на концепцията за изграждане на една алегорична 
творба. И двете са многофигурни композиции, изпълнени с множество 
реквизити, символи. И двете творби засягат мотиви като събиране и 
разкъсване,  достойнство и онеправданост. 

В първите десетилетия на новия XX век нови художествени влияния 
започват да навлизат в  българското изобразително изкуство, литера-
тура, музика, театър. Някои от тези нови посоки с охота са възприети 
от множество автори, търсещи да надскочат академичната и етноо-
писателна фаза, през която е минало изобразителното изкуство в 
България. Импресионизмът, постимпресионизмът, ар нуво/сецесионът/
югендщил, руският модерн, дори ехото от западния символизъм, всички 
те оказват ефект върху творчеството на българските художници. 
Този обмен в комбинация със случилите се  сътресенията на колектив-
ния дух и психика след войните (Балканска, Междусъюзническа война и 
Първа световна война) води до търсения сред някои автори, насочени 
повече навътре в психичното, душевния свят, в търсене на отвъдното, 
демоничното, мистичното, божественото и езотеричното. Неслучайно 
можем да посочим интересни примери за употреба на антропоморфни 
персонификации точно от този период, тъй като именно човекът и не-
говите психоемоционални и трансцендентни състояния са от интерес 
за този тип творци. 

При Георги Машев (1887 – 1946), чието 
творчество свързваме най-вече с инте-
реса му към митологичното, мистично-
то и демоничното, откриваме няколко 
изключително любопитни примера за 
символична антропоморфна персонифи-
кация. На първо място това е авто-
портретната работа  „Отвъргнатия“ 
(1921) (Фиг. 5).
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У нея срещаме едновременно портретно/автопортретнo изобра-
жение, припокрито с архетипа на аутсайдера или отвъргнатия (както 
гласи и самото заглавие на творбата). Изключително показателна е 
заетата поза и ракурсът към фигурата. Виждаме само фрагмент от 
нея, а зад скръстените ръце (внушаващи дистанцираност, изолация, 
заточение или самоотлъчване) цялото ни внимание е привлечено от 
студения, дори демоничен поглед (очите с вертикални зеници спомагат 
да се внуши усещането за другост). Загатната среда с фрагменти от 
скали препраща към земята, недрата ú и хтоничното.  Работата 
„Отвъргнатия“ действа по фин и завоалиран път, поставяйки акцент 
повече върху вътрешното преживяване на героя и горчивия размисъл 
върху съдбата му, отколкото да прави съвсем директни референции към 
диаболичното. Бихме могли да възприемем „Отвъргнатия“ както като 
олицетворение на душевно и битийно състояние, така и като един пад-
нал ангел без крила. 

Друга интересна работа на Машев, в която имаме сходно функцио-
ниране на архетип и състояние, е „Меланхолия“ (Фиг. 6). Тук изобразена-
та млада жена не само преживява това сложно психоемоционално със-
тояние, а и тя самата е олицетворение на меланхолията. За това усе-
щане спомага до голяма степен условността на пространството око-
ло нея, както и облеклото ú, което не я поставя в конкретна епоха или 
момент от историята – което води до една универсалност и типич-
ност на образа. 

     

Пирамидалността на композицията излъчва стабилност, или 
по-скоро непоклатимост и тежест, и подсказва  за  ригидността на 
състоянието ú. Прекатурената чаша също е детайл, който добавя към 
възприятието (загуба, свършек, празнота).

Още един цветист пример за този тип употреба на персонифика-
ция е работата „Безумна“ (Фиг. 7). Отново кадрирането и жеста на 
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на тялото и сякаш спонтанното поглеждане вляво към зрителя внасят 
усещане за нестабилност и динамика в композицията. Това усещане е 
подкрепено както от майсторски пресъздадения налуден поглед и ус-
мивка, така и от цветята около фигурата (нещо шарено и шантаво се 
случва). Отново известната условност прави от образа на „безумна-
та“ персонификация на самата лудост.  

С един по-изчистен подход Борис Георгиев (Boris Georgiev di Varna) 
(1888 – 1962) се стреми към фините материи, светлината и езотерич-
ното. Самият той по някакъв начин въплъщава образа на скитника в 
планината, такъв е и житейския му път, свързан с различни духовни 
учения между България, Италия, Индия, Бразилия, Европа. В творбата 
„Ave natura“ (Фиг. 8)  срещаме лика на сестра му (която умира млада и 
която присъства в редица от работите му), изобразена като пастир-
ка. От работата струи лекота и въздушност, а  съзнателно търсено-
то ехо от Ренесанса в комбинация със сецесионния рисунък дават спе-
цифичния ú характер. Фигурата е на колене, с ръце се опира на гега, 
опряна в земята. Погледът и изражението на лицето са спокойни, сто-
ически. Задният план с далечните планински вериги и безкрайно небе 
дава лекота и въздух на композицията, но сякаш освен това присъства 
и мотивът за бездната, която тегли към себе си.

    Единствено разредена дървена ограда я 
отделя от пропадането. Правдоподобен ва-
риант на интерпретация на сцената е, че 
младата пастирка всъщност се явява като 
жертвения агнец, коленичила пред могъще-
ството на природата и предала съдбата си 
в нейните ръце. Тя персонифицира жертва-
та, изкуплението, смирението и предаване-
то на душата в ръцете на създателя/
природата.

Не често срещан пример на персонифи-
кация на небесно тяло (поне за бълг. изобра-
зително изкуство) е образът на слънцето 
или „Слънчо“ в творбата на  Никола Кожухаров 

(1892 – 1971) „Слънчо открадва хубава Грозданка“ (1921) (Фиг.9). 
Сюжетът е взаимстван от текста на народна песен, в която се раз-
казва как слънцето отвлича младата девойка Грозданка заради нейната 
хубост. Заслужава си да отбележим няколко неща за работата. 
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На първо място фактът, че налице е персо-
нификация в мъжки род, която е относител-
но по-рядко срещана. На второ, че с някои 
изключения слънцето обикновено се отъж-
дествява именно с мъжкото начало. И не на 
последно място колко изключително умело е 
предаден свръхестественият характер на 
случката. Другостта на „Слънчо“ е подска-
зана през цвета на тялото му и особената 
му материалност и почти прозрачните му 
криле. Очите, части от лицето, косата му 
пламтят, а около главата му сияние, подоб-
но на ореол, завършва образа на слязлото 
долу при човешкия свят слънце.

Като последни два примери ще разгледаме две тушови рисунки, 
една от Иван Милев (1897 – 1927) – художникът емблема на сецесион-
но-модернистичните прояви в българското изкуство; и една от Сирак 
Скитник (Панайот Тодоров Христов) (1883 – 1943) – автор с принос как-
то в изобразителното изкуство, така и в литературата и критиката. 

При „Новата и старата годи-
на“ (1926) (Фиг. 10) на Иван 
Милев разпознаваме типичен 
митологичен мотив – период 
на преход от едно към друго, 
обновление и създаване на 
света отново. Грохнала фигу-
ра, държаща трънен венец 
(старата година), излиза от 
композицията вляво, докато 

новата година млада, изправена, вървяща с широки крачки, съпроводена 
от гайдар, идва отдясно (западният ум мисли отляво на надясно, така 
работим и с писмеността си, съответно има резон дясното да е посо-
ката, от коя идва новото). Фигурата и носията ú (подобна на невес-
тинска) доминира в центъра на изобразителното поле. Голям светещ и 
блестящ ореол увенчава главата ú, докато старата година компози-
ционно е оградена от черна окръжност – имаме съпоставка светли-
на-тъма. Светлото, новото, жизненото идва да смени старото, по-
тъмнялото, затихналото. Организацията на пейзажа зад фигурите 
също съдейства за подчертаването на хоризонталната динамика. 



SPRING SCIENTIFIC READINGS

355

20
22Настроението в природата е в унисон с идването на новата година. 

„Балканът“ (1919) (фиг. 11) на Сирак Скитник от своя страна също е 
изключително сполучлив пример за 
персонификация на природни елемен-
ти. Полегналият, сякаш надигнал се за 
малко от сън великан стои убедител-
но и внушително. Антропоморфната и 
природна форма се сливат и преливат 
на места една в друга. Планината е 
жива, но нейният жизнен цикъл се 
случва във времеви мащаби много 

по-големи от човешките, погледът на великана е сякаш летаргичен и 
леко незаинтересован. Мащабът на сцената допълнително е подчертан 
от пламтящото слънце, което се подава зад тялото на човека-планина, 
но все още не се вижда изцяло, а е частично закрито. Рисунката можем 
да свържем също с мотива за „краля в планината“ – заспалият герой, 
който ще се надигне, когато дългът го призове. 

Употребата на антропоморфни персонификации в българското 
изобразително изкуство се обуславя както от различни социо-истори-
чески предпоставки, така и от специфични авторови интенции. Ако в 
по-ранни примери създаденият образ има една задача – да маркира и 
отрази определено събитие или състояние от външния свят и да даде 
веществен човешки образ на комплексните социални и политически из-
мерения на държавотворния процес, то персонификацията в творчест-
вото на художниците от първите десетилетия на XX век има за цел да 
преплете  човешките психоемоционални и битийни състояния с архе-
типни и първични природни образи, като по този начин да бъде способ 
за търсенията им навътре в човешкия ум и душа и нагоре и отвъд към 
измеренията на духовното. 
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