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доц. ТАТЯНА ГИГОВА
Етюдите на Шопен
Съвременният изпълнител пианист знае, че техническото развитие е
от особено значение за неговото израстване като инструменталист. При
концертно изпълнение или изработване на механичен звукозапис музикантът се стреми да покаже умения, които притежават вече утвърдените
артисти. На същата основа се правят и състезания, на които се демонстрират преди всичко техническа издържливост и устойчивост.
От друга страна, неограниченото количество инструктивна литература
(технически упражнения и етюди) говори за голямата необходимост от
способи за развитие на пъргавината, силата и освободеността на пръстите на изпълнителя.
До 19 век клавирният етюд е основно средство, чрез което пианистите
демонстрират техническите си възможности, и той заема значимо място
в творчеството на редица автори /Крамер, Черни, Хумел, Мошелес, Клементи/, но едва в Шопеновите етюди e налице изключително съчетаване
на художествени и технически изразни средства.
Шопен получава солидно музикално-теоретично образование от Жозеф Елснер във Варшава, изучавайки хармония, контрапункт и композиция. Елснер разкрива неговия гений и оказва благотворно влияние върху
развитието му, запознавайки го с творчеството на класиците, с модерните
по това време Хумел и Райс, а така също и с Джон Филд, чийто виртуозен стил се отразява в ранните Шопенови творби. В тези години Шопен е
поразен от изпълнението на Паганини, което поражда идеята за търсене
и откриване на нови изпълнителски средства за усъвършенстване на клавирната виртуозност.
Шопен е написал цикъл от общо 27 етюда, които имат важна роля в развитието на всеки професионален пианист: 12 ет., оп.10; 12 ет., оп. 25 и 3
”нови” етюда, които нямат стойността на останалите. След публикуването
на оп.10 и оп.25 етюдът окончателно се обособява като музикален жанр,
в който е намерен баланс между инструменталната техника и музикалната изразност. Тук се съчетават технически проблеми, структурно разнообразие и богати музикални характеристики. Изпълнението им не оставя у
слушателя усещането за свирене на упражнения и същевременно отговаря на нуждите от развитие на виртуозен музикален стил. Те са по-достъпни в сравнение със значително по-трудните етюди на Лист, сложните и
фактурно уплътнени опуси на Шуман, или тези на Барток, който използва
съвременни композиционни средства като битоналност, клъстери, смяна
на метрума.


Първите 12 етюда, оп.10 са композирани по време на пътешествие в Европа /1828 г.- Берлин, 1829 г.- Виена, Прага, Дрезден/. През 1831 г. Шопен
пристига в Париж. До този момент е написал няколко мазурки, валсове и
полонези, вариации за пиано, големия концерт Рондо – Краковяк и двата
концерта за пиано. В годините 1829 – 1831 г. Шопен концертира изключително интензивно и това дава основание да се предполага, че етюдите
са написани като упражнения за концертните му изяви. Етюдите оп.10 са
публикувани през 1833 г., а тези от втората серия (оп. 25) са написани в
периода 1832 – 1836 г. и публикувани през 1837 г.
Шопен е бил против поставяне на програмни заглавия, защото е считал,
че музиката му в достатъчна степен изразява неговите идеи. Въпреки това,
някои от етюдите получават имена, например: оп.10, N5 „Върху черните
клавиши”, N12 ”Революционен”, оп.25, N1 ”Aрфов”, N2 “Триолов”, N9 „Пеперудата”, N10 „Октавите”, N11 ”Зимен вятър” или „Голям революционен”.
При внимателно вглеждане в подредбата им се открива, че в известна
степен авторът следва линията на тонална зависимост, подобно на Бах
в „Добре темпериран клавир”. Този начин на подреждане е налице и в
неговите Прелюдии оп.28, като всяка прелюдия в мажор е последвана
от прелюдия в паралелния минор /подреждането е по квинтов кръг/. В
етюдите от оп.10 N1 е в C dur, N2- в a moll, N 3- E dur, N4- cis moll, N5- Ges
dur, N6- es moll. Следва етюд N7 в C dur. Завръщането в тази тоналност
е своеобразна опора на целия сборник, в който първият и последният
етюд имат една основа /dur – moll/. Подреждането нататък е различно,
но също може да се открие подобна логика, тъй като етюдите следват отново по двойки, но вече в паралелни тоналности: N9 - N10 (f moll - As dur);
N11-N 12 (Es dur- c moll).
В организацията на оп.25 отново е налице тонална зависимост и движение по квинтов или квартов кръг: N13- N14 (As dur- f moll) N 16 -17 (a
moll- e moll); N18- N19 (gis moll – cis moll); N 20- N21 (Des dur – Ges dur).
При анализа на етюдите се забелязва, че те са съпоставени контрастно
по отношение на характер, темпо, пианистични проблеми и технически
елементи.
В оп.10 първите два етюда се допълват благодарение на контраста в
регистровия обхват. Етюд N1 се разгръща върху цялата клавиатура и изисква отворена, разтеглена длан, а в N2 мелодичният контур включва
три октави и изисква събрана позиция на ръката. Намерението за създаване на възприятие за полифония и баланс между отделните гласове е
реализирано в етюди N3 и N4 , като в същото време се забелязва контраст
на основата на смяна на бавно и бързо темпо, както и на лиричен с виртуозен стил. А в етюди N10 и N11 обединяващ е разложен акорд, който е и
основен градивен елемент.


В оп.25 мелодичният връх /с²/ в края на етюд N2 се превръща в ауфтакт
към етюд N3, като по този начин ги свързва. Подобен тип връзка /по-скоро психологическа, отколкото мотивна/, съществува между етюдите N5
и N6. Трилерът от терци в етюд N6 е инверсия на трилерa във вътрешния
глас от последните тактове на етюд N5 . След тази феерия и задъхано
движение от терци в етюд N6, пианистът си отдъхва в поетичния етюд N7,
в който лявата ръка извайва меланхолична, бавна мелодична линия, асоциирана с виолончелова партия. Енхармоничната смяна на тоналности в
етюди N7 и N8 e музикално осмислeнa, като се балансира тъмната, мрачна тоналност cis moll с по-светлата и радостна по характер Des dur. Контрастът между етюдите N9 и N10 е постигнат посредством артикулацията
/октавите в N9 се изпълняват в комбинация от легато и стакато, докато в
N10 те са в легато/.
И двата опуса завършват с етюди в една и съща тоналност- c moll /N12,
oп.25 и N12, oп.10/. Целият цикъл започва с октава и завършва с акорд
върху тона ‘’до’’ /от голяма и малка октави/, което по своеобразен начин символизира устойчивост. Същевременно, обхващайки почти всички
тонални и изцяло регистровите възможности на инструмента, авторът
предоставя широка палитра от средства за развитие на изпълнителски
клавирни умения.
Етюдите оп.10 са посветени на Ф. Лист и той ги изпълнява за първи път
на 9 април 1836 г. в зала „Ерар”, Париж.
Етюдите оп.25 са посветени на графиня Мария д’Агу и отново първото
им, изключително виртуозно изпълнение, е на Лист . Двамата творци са
твърде различни в композиторски, изпълнителски и личностен маниер.
Докато Лист е енергичен и пламенен виртуоз, то Шопен е по-скоро интровертен, майстор на звуковите нюанси, на специалните педални ефекти, но
независимо от това, те се учат и вдъхновяват един от друг.
Интересно е да се отбележи, че Шопен е известен в музикалните среди
като автор на клавирна музика, но е търсен в артистичните и аристократични парижки кръгове предимно като преподавател. По отношение на
етюдите, обаче, неговият композиторски и изпълнителски маниер е приеман със смесени чувства.
Така например, през 1837 г. Шуман пише в новопоявилото се списание
за музика в Лайпциг “Neue Zeitschrift für Muzik”: ”Аз имах шанса да чуя
етюдите му, изсвирени от самия него, или както Флорестан пошепна в ухото ми по някое време – свири ги много по шопеновски.
Представете си „еолова арфа”, притежаваща всички ладове, обединени
от ръката на един голям артист, чрез пречупването им в различни, фантастични орнаментации, но по такъв начин, че басовият тон и сопранова

та мелодия са винаги чуваеми и вие имате една приблизителна идея за
останалото. Нищо чудно, че този тип пиеси ни харесват особено в изпълнението на Шопен. Ще спомена и етюда в As dur, който е по-скоро поема
отколкото етюд. И ще бъде грешка, ако си мислите, че всяка от малките
нотки беше артикулирана. По-скоро той се облягаше на основния тон в As
dur и замазваше останалото тук и там с педал, но измежду хармониите
просветваха подчертаните тонове на чудна мелодия и някъде по средата изгря теноровата партия, налагайки се като основна кантилена. След
изпълнението на етюда вие се чувствате като в щастливо видение, като
в сън. Впоследствие Шопен изсвири етюда в f moll, впечатляващ с оригиналността си, очарователен, мечтателен и нежен като приспивна песен.
Също - много красив етюд в F dur. Тук целта е да се демонстрира повече
бравурност и не ни остава нищо друго освен да похвалим майстора за
изключителното му изпълнение.” /6/.
По-различно е мнението за етюдите оп.10 на издателя на списание „Iris”
Реелстад :”Тези, които имат объркани пръсти, могат да ги подредят чрез
свиренето на този тип етюди. А тези, които нямат такива, изобщо не трябва да ги захващат, освен ако нямат хирург около себе си”./6/
Подобни „оригинални” коментари са смекчени донякъде от един от
най-добрите пианисти и композитори на етюди по онова време – Игнац
Мошелес, който пише в своя дневник от 1833 г.: ”Обожавам да се запознавам в свободното си време с етюдите и творбите на Шопен, които намирам за изключително оригинални, особено в употребата на мотиви с
национална окраска, но пръстите винаги се спъват в определени сложни
неразбираеми модулации и изобщо всичките му етюди са доста сладникави за моя вкус.” /6/.
Когато етюдите на Шопен са публикувани, те се превръщат в първия цикъл от този род, който може да се изпълнява пред публика. Дотогава нито
етюдите на Клементи, нито на Черни или Крамер успяват да привлекат
вниманието с тяхното сухо музикално съдържание. Етюдите на Шопен
като поредица са хомогенни, тъй като съдържат цялото разнообразие
от технически проблеми на клавирното изпълнение, от динамически и
агогически нюанси, което им придава удивителна изразителност и жизненост. Същевременно са носители на диханието и обаянието на Шопеновата музика и работата над тях не е възможна, ако не се отчита мелодичната им изразителност и същност. Те привличат младите изпълнители с
тоновата поезия и богата мелодичност, с необичайната дотогава изящна
орнаментика, с балансираното съчетание на енергия, виртуозитет и музикално-хармонична красота. Така двете тетрадки се превръщат в своеобразна енциклопедия на клавирните музикално-изразни средства и
на пианистичното изкуство като цяло.


Това дава основание на Андрей Букурещлиев в своята книга за Шопен
да отбележи: „След Двадесет и четири етюда на Шопен човек може да свири на пиано. Или поне има понятие от неговите тайни“. / 4, с.127/.
Библиография:
1. Коган Гр., „Заметки об исполнении Шопена”, в сб. Вопросы пианизма,
Советский композитор, М., 1968
2. Житомирский Д., Роберт Шуман, Музыка, М., 1964
3. Франсоаз д’Обон, Животът на Шопен, Наука и изкуство, София,1968
4. Букурещлиев А., Поглед към Шопен, Orange Factory, С., 2009
5. Хитрук А., Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство, КЛАССИКА-ХХI, М., 2007
6. Klein, Andreas, The Chopin “Etudes”, D.M.A., Rice Uniwersity, Nouston,
1989
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гл. ас. д-р Красимира Филева
Петер Шмалфус – изпълнител на Шопеновите валсове
Поради огромното количество талантливи пианисти не всички могат да
придобият голяма популярност. Успяват да се наложат в паметта на слушателите само най-ярките изпълнители. Това не означава, че сред по-малко
известните няма успешни интерпретатори, със собствен оригинален подход,
чиито трактовки заслужават да бъдат разглеждани. Германският пианист
Петер Шмалфус (1937 – 2008) е проявил отрано музикалния си талант. Учил
пиано при Валтер Гизекинг и Вилхелм Кемпф. Въпреки вниманието си и към
съвременната музика е познат повече като Шопенов и Бетовенов интерпретатор. Осъществил е интегрално представяне на Бетовеновите клавирни сонати. Концертирал в Европа, Азия, Северна Африка. Преподавал пиано в Музикалната академия в Дармщадт. Като изпълнител на Шопеновите валсове е
обект на изследователския ми интерес с конкретна артистична позиция.
Не може да се очаква, че в концертни пиеси, каквито са Шопеновите валсове, в произведения, в които лиричността е толкова ярко изявена, интерпретаторите ще изтъкват единствено танцувалното начало. Въпреки многообразието от пълноценно предадени музикални характери в интегралните
записи на Петер Шмалфус, при използването на изпълнителските изразни
средства все пак се долавя известно предпочитание към изразяване на танцувалността.
В неговата интерпретация Валс N 8 звучи бляскаво, ефектно, разнообразно. Танцувалността се проявява най-ясно чрез заразителната акцентуация.
Леките акценти в края на мотивите от т. 6 – 8, съчетани с отделяне на ръката,
създават впечатление за „накъсване” на мелодията, асоцииращо се с полет,
енергия, игривост. Особено ясно този ефект звучи, когато е повторен в т. 45
– 48 – (последното появяване на тази мелодия в първия дял и преди прехода
към средния дял), където акцентите в края на всеки мотив са по-ярки, а динамиката е общо по-плътна.
Петер Шмалфус вижда Валс N 10 не само като лирична, но значително повече като танцувална пиеса. За това впечатление допринасят: по-бързото
темпо, по-честото използване на отчетливи акценти, агогически отклонения, прилагани по начин, който подчертава силния метричен момент – леки
tenuti, при които разтеглянето и подчертаването най-често открояват първо
време, като тези от т. 34 – 36. Придавайки пластичност и грациозност на звученето, посочените tenuti изтъкват и една низходяща линия в сопрана, което
поддържа впечатлението за логичен и организиран характер на мелодията.
Често срещан похват е да се задържи, да се разтегли и тоновото съдържание на силния метричен момент от нов откъс, което е следвано от малко за11

бързване при второ и трето време и приключва до началото на следващия
такт. Това особено в съчетание с възходящите мотиви в епизода, означен с
dolce, придава изключителна виталност, подвижност и грация на танца.
Въпреки сравнително бавното темпо, Валс N 9 прозвучава като грациозен,
елегантен танц. Това в голяма степен е подпомогнато от често използвания
похват на изпълнение на силен метричен момент с известна подготовка, разтегляне. Капризност и грация придават и някои неочаквани решения. Такова
е например хрумването crescendo-то от т. 81 – 89 (с характерно откъсване в
staccato на акордите от първо време, следвано от все по-ярки акценти при
всеки следващ относително силен метричен момент), което, съпроводено от
accelerando, създава очаквания за драматично музикално събитие, да приключи с тиха кулминация в т. 89. При повторението от т. 97 – 105 възходящата динамическа градация завършва с малко по-ярък акорд в мелодическия
връх, но въпреки това плътността, с която е взето съзвучието е значително
по-малка от очакваната след натрупаното напрежение при възходящата динамическа градация и забързването. Това показва, че препятствията пред
пълноценната изява на драматичното начало са съзнателно търсени. То се
загатва, отбелязва, но не се доразвива.
В интерпретацията на Шмалфус на Валс N 6 темпото е много живо. Интересно решение се наблюдава в самото начало – crescendo при първите едногласни появявания на сопрановия мотив приковава вниманието на слушателя, а последвалите decrescendo и ritardando понижават напрежението и
придават ефирност и лекота на последното повторение. При сходния момент
от т. 13 се използва само възходяща динамическа градация, която устремно извежда до самия мелодически връх b2. За средния дял (т. 37 – 69), за
който е предписано sostenuto, са характерни по-големи и разнообразни агогически отклонения. Такива са accelerandi-те от т. 42 – 43 (и съответно при
варираното повторение от т. 58 – 59), предхождащи логически ударения
върху последното от три появявания на тона f2 и придаващи очарователна
нетърпеливост на фразите. Първото от тези забързвания се долавя по-ясно,
тъй като се прилага след ritardando-то, подготвящо постигането на мелодическия връх от т. 41. Ново ускоряване се отбелязва в т. 46 – 47, което разнообразява второто прозвучаване на началната фраза на средния дял и насочва
вниманието върху деликатната алтерация е1. Оригинално подчертаване на
мелодически връх се наблюдава в т. 50 – 51, където двата предхождащи яркия тон as2 и двата следващи го (b1 и g2) са отделени в staccato. Това щрихово
отсеняване веднага фиксира вниманието върху построението, съдържащо
кулминацията. Интересен похват е изпълнението на края на завършващия
орнамент в мелодията във forte и по-твърдо туше, което не само придава
категоричност и ефектен замах при изпълнение на трилера, но и повишава
напрегнатостта на очакването на репризата.
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Във Валс N 11 ефирното quasi legato придава грация и лекота на първия
дял. В т. 17 – 18, а по-нататък – и при повторенията на тази мелодия П.
Шмалфус изпълнява акценти върху началния тон от арпежовидното движение и при мелодическия връх. Тъй като и двата тона съвпадат с първо време, акцентите придават по-голяма отчетливост и енергичност на метрума,
като същевременно маркират и диапазона на възходящото арпежовидно
движение, т.е., за да се пресъздаде градацията, се съпоставят височините на
началния и върховия й тон. В средния дял темпото е много по-бавно от това
в началото. Петер Шмалфус нерядко разтегля съдържанието на относително
силния метричен момент за сметка на по-бързото взимане на първо време.
Този подход – преодоляване тежестта на първо време, съчетан с по-бавно
темпо, придава лирично-мечтателен характер.
Във Валс N 7 въпреки разнообразието Шмалфус не губи връзка с идеята за танц. Началото прозвучава елегично, меко, като особено внимание е
обърнато на изразителните интонации в средните гласове на акомпанимента, които обогатяват емоционалната окраска на мелодията. Агогическите
отклонения са нерядко срещани, но често са ориентирани към разтегляне,
„натежаване” на силния метричен момент. Така с леко забавяне на първо
време е изпълнена например мелодията от т. 27 – 30. Леки задържания се
срещат и върху всяка първа двойка свързани в legato осмини при низходящото движение от т. 13 – 17. В т. 3 – 4, а още по-ясно в т. 5 – 6, Шмалфус
издържа по-дълго съдържанието на относително силния метричен момент,
което е нерядко срещано в негови изпълнения. Съчетано със свързване с
педал на баса от силния метричен момент и акомпаниращото съзвучие от
второ време и отделяне на педала при паузата създават усещане за танцувална волност и лекота. Темпото на бързия епизод се различава значително
от началното, но промяната не настъпва рязко, а новото темпо се достига
постепенно с accelerando в първите три такта. Танцувалността тук е предадена чрез изящно, леко, ненатрапливо, но почти неизменно динамическо
подчертаване на силния метричен момент, както и чрез освобождаване на
педала на трето време. В края на епизода е използвано забавяне непосредствено преди възходящото постепенно движение, след което то също започва бързо, а темпото се разширява към края. Този похват придава грация и
очарователна капризност на изложението. Дялът, означен с piu lento (т. 64
– 96) носи лиричен, светъл характер, като отново се изтъкват интонациите от
средните гласове. И тук, както в началото, големите агогически отклонения,
които са съобразени с подчертаване на първо време създават впечатление
не само за експресивна рецитация, но и за танц.
Във Валс N 12 особено значение придобиват изразни средства като микродинамика, агогика, тембър. Те в голяма степен подпомагат изявата на еле13

гичния характер на първия дял и светлото, ликуващо звучене на средния дял.
В началото на първия и третия дял с малко tenuto са откроени логическите
ударения във фразите. Тъй като тези ударения съвпадат със силния метричен момент, подчертаването и разтеглянето им създават усещане за „тежко”
първо време и по-леки второ и трето, което е една „танцувална” релефност
на метрума. Регулярната поява на тези подчертавания (в началото на 2, 4, 6
тактове) на свой ред създава впечатление за танц и добавя грациозност на
звученето. Тези tenuti не се използват в средния дял, където метрическата
пулсация е спазена стриктно, а темпото е малко по-бързо.
В изпълнението на Валс N 13 от Петер Шмалфус темпото е умерено и остава
непроменено и в средния дял. Сопрановата и алтовата мелодии от първия
и третия дялове прозвучават с еднаква плътност, но с отчетливо индивидуализирана микродинамика, което придава релефност на полифонично-хомофонната фактура. Агогическите отклонения са малки, премерени. Елегантните tenuti откроили по-голямата част от логическите ударения са леки
и грациозни и създават впечатление за изящен танц. Нотка на забавна капризност внасят отделни малко по-ярки издържания заедно със следващите
ги едва доловими „сгъстявания” на тоновите трайности.
За мрачния характер на crescendo-то от встъплението на Валс N 14 допринасят и акцентите върху чуждия тон в началото на всеки такт (в силния
метричен момент), т.е. изтъква се дисонансът с интервала в нисък регистър
и следващото засилване при възходящото арпежовидно движение. Така
общата възходяща динамическа градация е разделена на малки вълни на
усилване на звука. При това всяко следващо crescendo достига определен
връх, който е по-ярък от предходния, тъй като при низходящия арпеж не се
използва diminuendo. Това разделяне, „множене” на малки градации има изключително силен ефект върху слушателя. По оригинален начин подхожда
пианистът към звуковия баланс в началото на средния дял, където създава
усещане за камерност, лиричност, нежна и светла звучност, съпоставяйки
близките по регистър линии – сопрановата мелодия и линията, образувана
на второ време в средния глас. Това е и деликатен подход да се запази усещането за танц (обект на открояване са силният метричен момент от сопрановата мелодия и относително силният – от средния глас), без да се наруши
крехката лиричност на музиката.
Във Валс N 2 пианистът издържа tenuto върху началния тон es1, като следващият относително силен метричен момент остава леко„сбит”. Това придава
острота на ритъма на повтарящата се реплика в среден регистър от т. 1 – 2.
Непроменената агогика и динамика при повторенията на това построение го
правят своеобразна основа, с която динамически се съпоставят следващите,
все по-плътно звучащи акордови последования от т. 3 – 4 и 7 – 8.
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В разнообразния по характер Валс N 5 Петер Шмалфус използва и разнообразни подходи. В т. 14 – 16 са подчертани възходящите интервали, а след
високия тон от скока се прави малък „дъх”. Открояването на връхния тон на
мелодическия интервал чрез малко по-силна звучност, грациозното отделяне след него и лекото accelerando в тези три такта създават усещане за лекота
и жизненост. Ясно изпъква басът, съответно силният метричен момент към
края на построението в т. 33 – 40. Постепенното „изостряне” на метрическата
пулсация и появяващият се след нея епизод с изявено танцувален характер
(т. 40 – 57) оставят впечатлението, че Шмалфус ни въвежда постепенно в
атмосферата на танца. Осмините от т. 40 –57, изпълнени в малко по-бързо темпо, както и всички повторения на този епизод прозвучават с перлена
яснота и прецизност, в много строен метрум (почти без агогически отклонения), с отделяне на педала при последната четвъртина на такта, което придава лекота и въздушност на слабия метричен момент. Игрива лекота постига
пианистът също и при „сгъстяването”, избързването на осмините от т. 60. В
откъса, към който принадлежат тези осмини (т. 57 – 72), за характера на заразителен танц допринасят и ясните акценти на първо време. Построението
от т. 89 – 104 е решено като диалог на два тембъра, впечатление, което се
подпомага от варирането в динамиката и от нюансите в щриха – първата
фраза в по-нисък регистър звучи по-свързано, по-слято и в по-мека динамика, докато втората фраза е изпълнена с по-малка степен на свързаност
между тоновете и по-силно, което й придава по-рязка звучност. Акордите от
т. 95 – 96 и 103 – 104 не са взети в много плътна динамика, като че ли, за да
не се смути безметежността и грацията на танца.
Изявата на танцувалността, добавяща очарователна виталност и допринасяща за жанровата стриктност на звучене на валсовете, нарежда артистичната позиция на Петер Шмалфус сред художествено жизнените концепции за
изпълнение на цикъла Шопенови творби.
Литература:
1. Овчинников, М. А. – Фортепианное исполнительство и русская
музыкальная критика ХІХ века, М. 1987
2. Розън, Чарлз. Изпълнителски стил и звукозапис. Бележки към една
книга. В: Музикални хоризонти 2/2006 с. 27 – 33
3. Peter Schmalfuss – запис, Vienna Classics VCCD 1031
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доц. Стела Митева-Динкова
За концерта „Фантазия за един благородник”
от Хоакин Родриго
В музикалната литература за инструменти жанрът “концерт” заема престижно място. Той е както представителен инструментален жанр, така и представящ даден инструмент. Погледът към музикални творби с название „концерт” е възможен от различни аспекти:
- на обща еволюция и специфика на музикалния език
- на история на инструменталното изпълнителство
- на жанра „концерт” и неговото въплъщение за определен инструмент.
От всички упоменати аспекти този доклад разглежда тези, които се отнасят до жанровата определеност на творбата Концерт за китара и оркестър
„Фантазия за един благородник”.
Тази творба е създадена между 1954 и 1958 г. от испанския композитор
Хоакин Родриго (1901-1999) по молба на получилия световно признание китарист Андрес Сеговия (1893 – 1987).
Появата на произведението е предшествана от редица бляскави образци
на класически концерти за различни инструменти, създадени от именити
композитори - Бах, Моцарт, Бетовен, Шопен, Брамс, Чайковски, Рахманинов
и др. В литературата за китара се забелязва разцвет на жанра през XX в. Определена заслуга за това има композиторът Хоакин Родриго с неговия Концерт
за китара и оркестър „Аранхуес” (1939). Той е определян като произведение
с особена важност „за консолидирането на китарата като концертен инструмент”/№3, с.13/. Тази творба има световна популярност. Тя е престижна
в концертния репертоар за китара. Многобройни и стилово разнообразни са
аранжиментите на темата от втората й част. Историческият обзор показва, че
преди Concierto “Aranjuez” са написани твърде малко на брой творби в този
жанр: пет Концерта за китара и оркестър от композиторите класици - Мауро
Джулиани (1781-1829) и Фердинандо Карули (1770-1841), както следва:
Мауро Джулиани – Concerto оп.30 (guitar&orchestra), 1808
Фердинандо Карули - Concerto op.8 (Guitare et Orchestre), 1809
Мауро Джулиани - Gran Concerto оп.36 (guitar&orchestra), 1812
Фердинандо Карули - Concerto op.140 (Guitare et Orchestre), 1820
Мауро Джулиани - Gran Concerto oп. 70 (guitar&orchestra), 1822
Хронологията сочи следното: едновременно с Концерт „Аранхуес” (посветен на Рехино Сайнс де ла Маса) от Родриго е написан Китарен концерт №
1, oп.99, D dur, (1939) от Марио Кастелнуово-Тедеско (Китарен концерт № 2,
оп.160, С dur е от 1953). Само две години по-късно е създаден Concierto del
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Sur („Южен концерт”) от Мануел Мария Понсе (Мексико). През 1951 се появява и единственият Китарен концерт „Фантазия концертанте” на Е. ВилаЛобос. Нужно е да се отбележи, че всички тези концерти са инспирирани
и посветени на А. Сеговия. Той е първият изпълнител на „Fantasia para un
Gentilhombre” от Родриго. Най-ясна представа за това събитие получаваме
от думите на Виктория Камхи (съпруга на Х. Родриго):
„ ...Отпътувахме към Сан Франсиско на 27 февруари, 1958 и на 6, 7 и 8
март, Сеговия представи „Fantasia para un Gentilhombre” във великолепната
Opera House на този град.... успехът бе пълен, ентусиазиран, единодушен.
Във всичките три успешни представяния на концерта, публиката аплодираше солиста и композитора разгорещено.... Няколко седмици по-късно
Сеговия записа концерта под диригентството на Хордá ..... От тук нататък творбата започна своята световна кариера и може да се каже, че се
конкурира с „Аранхуес”, чиято слава се запази през всичките тези години...”
/№ 2, с.141/.
Терминът„концерт”е от съчетание на две думи в латинския език - сoncertare
(състезание, спор) и consortium (общество, участие). Музикална енциклопедия „Гроув” дава сведение, че терминът е използван за първи път във Франция и по-конкретно в Париж . Думата във Франция е с различно значение
от идентичната италианска. Твърди се, че т. нар. концерти, появили се първоначално в отделни области на Италия, Германия и Англия през XVII в. до
1800 г., стават основна проява на музикалния живот в почти всички страни
от Европа и Америка. Развитието и усъвършенстването на концерта е част от
историята на инструменталната музика. К. Розеншилд, твърди, че „първоосновател на инструменталния концерт е Алесандро Страдела (1642-1682),
който създава две тричастни „Симфонии за няколко инструмента”, предназначени за концертиращ ансамбъл” /№5,с.235/. Първоначално оркестровите концерти (Concerti grossi) от Корели, Вивалди, Бах, Хендел оформят
чертите на бъдещия сонатен цикъл.
Възникването на концерта за солиращ инструмент и оркестър се вмества
в съществуващата художествена практика и е тясно обвързано с желанието
на много композитори да привлекат вниманието на публиката. Създаването
на такива творби е във връзка с техническото усъвършенстване на отделни
инструменти и развитието на инструменталната техника. Появяват се ярки,
  Енрике Хордá (1911-1996) е известен испански диригент. От 1954 до 1963 е директор на Симфоничния оркестър в Сан Франсиско. Личен приятел на Хоакин Родриго, често дирижиращ
негови творби.
  Запазен е манускрипт на Concerts а deux violes esgales of Sainte-Colombe от около
1670 г.
  Сoncertare (ит.- да аранжирам, съгласие, да направим заедно).
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виртуозни и впечатляващи произведения. Те са предимно за клавишни и
лъкови инструменти (Вивалди, Бах, Хендел). Според К. Розеншилд цикличният строеж на този жанр кристализира архитектонично в творчеството на
Антонио Вивалди (ок.1680-1741). Той е композиторът, който достига до тричастния цикъл, реализиран драматургично въз основа принципа на контраста (бърза-бавна-бърза част) /№5, с.247/.
Такава е формата на Концерт „Аранхуес” от Родриго. Първият опит на композитора в този жанр му донася световна известност и признание.
Вторият концерт за китара и оркестър на Хоакин Родриго е провокиран от
желанието и идеята на композитора, който споделя „..в течение на няколко години мечтаех да създам творба за Сеговия”. Поласкан от молбата на
изключителния китарист, композиторът търси нещо уникално, стойностно и
оригинално. Намира го, връщайки се назад във времето към корените на
испанската култура, в книгата за барокова петструнна китара “Instruccion de
musica sobre la guitarra española” –„Инструкция по музика за испанска китара”
от Гаспар Санс (1640 – 1710) . Музиката на Санс е пряко свързана с испанската народна традиция, която носи жизненост, пъстрота и самобитен колорит.
Според автора, този избор е единственият достоен за Сеговия. Така образите
на двама благородни рицари на китарата стават източник при създаването на творбата. Всички теми във „Фантазия” са цитати от произведения на Г.
Санс. Това придава на концерта известна доза бароково звучене. Запазвайки
финеса на старинната музика Родриго го съчетава по деликатен и изкусен
начин със своя колористичен, съвременен хармоничен изказ. Резултатът е
полученото „бароково-съвременно” звучене. В световната практика сходен е
случая с творбата за виолончело и оркестър от П. Ил. Чайковски – Вариации
върху тема „Рококо” оп.33 (изпълнена 1877), но при нея темата е авторска,
написана в стил „рококо” и инспирирана от Моцарт.
Казаното пояснява наличието на заглавия на отделните части и индивидуалното решение за структуриране формата на цикъла. „Фантазия за един
джентълмен” е четиричастна:
I част – Villano y Ricercare (Вилано и Ричеркар)
II част – Españoleta y fanfare de la Caballeriá de Nápoles (Еспаньолета и фанфарите на кавалерията на Неапол)
III част – Danza de las hachas (Танц на брадвите)
IV част – Canario (Канарио)
  Г. Санс е композитор, китарист и свещенник. Обучава се в университета в Саламанка. Пътува
до Италия, където изучава китара и работи като органист в кралския двор. При завръщането
си в Испания публикува първата значима школа за обучение на барокова китара “Instruccion
de musica sobre la giutarra espaсola” – „Инструкция по музика за испанска китара”(издадена
в Сарагоса през 1674 г.).
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Терминът „фантазия” се формира през Ренесанса, като „характеризира
инструментална композиция, която произхожда единствено от фантазията и уменията на композитора, който я създава ”/№6, с.380/. От XVI до
XIX в. фантазията остава жанр, който не е обвързан с определена форма или
стилистични характеристики и предполага свобода при интерпретирането.
Представените наименования на частите в концерта на Родриго са испански
танцови или песенни форми от XVI и XVII в. „Вилано” или „Канарио” са съпоставими с европейските „Алеманда” и „Жига” и са части от сюитите на Санс.
Четиричастността на цикъла кореспондира с организирането и структурата
на старинната сюита.
Макар и четиричастна, музикалната форма на „Фантазия” носи драматургични черти на тричастност, характерни за жанра на инструменталния
концерт: умереното темпо на първата част контрастира с бързите, бравурни
трета и четвърта част, а Еспаньолета (II част) е ситуирана като лиричен център на цикъла.
От казаното дотук следва, че Концертът за китара и оркестър на Родриго
съчетава в себе си:
1. Циклична форма тип сюита (четири на брой части танци; наличие на
микроцикли в частите (от типа Прелюд и фуга или Фантазия и фуга в I ч.);
2. Структура на формата – свободна, тип фантазия (всяка част има индивидуален облик и структура);
3. Стилистични черти на жанра „концерт” (идея за контрастно-съставност на формата и условни сонатни принципи; диалог между изпълнител и
оркестър; виртуозност на солиращата партия).
Първата част обединява “villano” и “ricercar” и е изградена върху непрекъснат диалог между китарата и оркестъра. „Вилано” се открива със спокойновеличав напев, основан върху характерен за танца хармоничен модел (I-IVI-IV-V-I). Тази тема от концерта е обособена като период с повторен строеж.
Първото полуизречение e “изпято” от цигулките в оркестъра, а второто е проведено в китарата. Това двукратно изложение на периода е с орнаментация
и регистрова промяна. Китарата съчетава умело функцията на акомпаниращ
и солиращ инструмент, акордите в арпеджато бързо се сменят с виртуозни
пасажи или трели, които водят слушателя към птичите песни и природни
красоти на Испания. К. Розеншилд пише, че „в културата на дрънковите инструменти – виуела, китара, лютня се утвърждава хомофонно-хармоничният стил” /№5, с.136/. В първата част от „Фантазия за един благородник” е
заложена идеята за баланс между хомофонно-хармоничната фактура (Вила  Първите фантазии са на испанския виуелист Луис Милан (от 1536-37 г.).
  Villano (исп. - селски, селянин). В случая се интерпретира като селски празник.
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но) и имитационно-полифоничния стил на изложение (Ричеркар). Подобен
пример в музикалната литература представят Прелюд и фуга в еs moll и Dis
dur от цикъла „Добре темперирано пиано” I том на Й. С. Бах.
Полифоничната имитация е основен принцип и средство за развитие
на формата в Ричеркар. Още в началото се демонстрират полифоничните
възможности на класическата китара чрез четиригласното имитационно
провеждане на основния мотив от солиращия инструмент. То е ситуирано в
регистрите, както следва – алтов, басов, теноров, сопранов. Секвенционното развитие е основен принцип на разработване на тематичния материал.
Мотивът от темата плавно преминава към различни тоналности (d moll,
следват a moll, e moll, g moll, G dur). Частта завършва със заключение, което
затвърждава основната тоналност (d moll), но чрез смяна на наклонението
към светлия D dur. Използваните арфови арпежи в китарата (върху хармоничен модел Т-S-Т), разположени във висок регистър, придават чувство за
ефирност и контрастират на предишното линеарно изложение.
Първа и втора част от Концерта може да се определят като „цикъл в цикъла”. В тоналния план откриваме арки - d moll - D dur и A dur - a moll.
Втората част-“Еспаньолета” е разгърната като куплетно-вариационна
форма с встъпление, интермедии и заключение. Изкуството на diferencias
(изтънчено фигурационно вариране на мелодията) е широко застъпено в
творбите на ренесансовите композитори за дрънкови инструменти (Л. Милан, А. Мудара, М. Де Фуенлана). Удивителната красота на напева от „Еспаньолета” се подсилва от излагането й в ниския регистър на китарата, където
резонанса на струните (пета и шеста) е по-силен и това я тембрира. Ярък контраст внасят „Фанфарите на кавалерията на Неапол” - бляскави и дисонантни. С лек хумор звучат малките секунди, имитиращи духови инструменти
под сордина върху оргелпункт на тон „ре” в нисък щрайх, имитиращ барабан
чрез col legno. Използването на тембър sul ponticelo в китарата подсилва
ефекта за фанфарна звучност. Интонационна рамка на частта и усещане за
репризност създава преекспонирането на темата от „еспаньолета” първо в
китарата, а после широко разгърната в оркестъра. Кодата утвърждава основната тоналност (a moll). Освен оригиналното композиторско решение за
структуриране на тази част от концерта (с белези на триделност), трябва да
се подчертае изявената роля на тематизма. Учудващо е как Родриго, който
не свири на китара, успява толкова детайлно и точно да обхване специфичните силни страни на инструмента. Във втората част са застъпени основни
китарни техники – арпежи, акорди, легати, разгяди, флажолети и др.
  Espaсol (исп.) - испанец, испански.
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Връщането към танцовото начало се осъществява с енергичния „Танц с
брадви” (III част), който се отличава с концентрация на тематичния материал
(темата е с квадратен строеж (8 такта) и точкуван ритъм). Солиращият инструмент е в непрекъснат имитационен диалог с групата на щрайха и тази
на духовите инструменти. При изпълнението се изисква сръчност и добра
техническа подготовка. Спазването на означените щрихи – стакато, легато,
акценти създава нужното настроение и характер.
В последната част-„Канарио” се забелязват принципи на сонатност. Първата тема е леко орнаментирана и с елементи на танцувалност. Изложена
изцяло в солиращия инструмент тя „ползва” хармоничната последователност на темата от „Вилано”. Втората тема звучи закачливо и игриво поради
специфичния си ритмичен рисунък. Това се подсилва от използването на метричната хемиола. Типично за инструменталните концерти, в тази част е ситуирана инструменталната солистична каденца, изградена върху тематични
елементи от втората тема. Това е частта, в която китарата излиза на преден
план и достига пълно разгръщане. Бравурните пасажи и арфови арпежи обхващат целия звуков диапазон и колорит на инструмента, а използваните
орнаментации напомнят за птичите песни на канарчетата.
Произведението на Хоакин Родриго е израз на силна творческа индивидуалност и оригинален авторов изказ. Ясно се отличава умението на автора
да вмести старинните по-семпли образци в по-сложни структури (постигане
на баланс между хомофонно-хармонична фактура и имитационно-полифоничен стил на изложение; общ хармоничен план на частите: А dur - d moll
– a moll – D dur – d moll – D dur; изграждане на формата чрез прогресивно
нарастване на драматургичното развитие от началото към края).
За Родриго китарата е „инструмент фантасмагоричен, гигантски, произлязла е от ръцете на народа, които са я напоили с фолклорни акценти”.
Затова, наред с „Аранхуес”, „Фантазия за един благородник” остава безспорен
шедьовър в световното инструментално-художествено наследство. Концертът осъществява връзка между най-дълбоките национални художествени
традиции и тяхното продължение в професионалната практика. Той е музика
силна, въздействаща, свързваща отделни точки във времето и надхвърляща неговите рамки.
  Canario (исп.) – канарче.
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Андрес Сеговия и Хоакин Родриго
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Табулатурен запис на творбата „Канариос” от Г. Санс

Концерт за китара и оркестър „Фантазия за един благородник”
„Фанфарите на кавалерията на Неапол” (II част) –
откъс от партитурата (тт.1-3)
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гл. ас. Надежда Кузманова
Произведенията на Габриел Форе за цигулка и пиано
Творчеството на Габриел Форе (12.05.1845 – 4.11.1924) е относително помалко познато извън пределите на Франция. Много често се сблъскваме с
изказвания, които окачествяват композитора, като „салонен музикант”.
Дълбочинната страна в изкуството на Форе, завоалирана от романтичната фактура, дълго време е убягвала от вниманието на изследователите
му. Творчеството на Форе е сдържано, скромно, впечатляващо с чистотата
на образност и форма. По удивителен начин то съдържа в себе си черти от
строгото изкуство на Цезар Франк и пленителната нежност на музиката на
Клод Дебюси. Интересно е обаче, че едно от най-близките произведения на
Форе до тези на Франк, Сонатата за цигулка и пиано N1, е написано 10 години
преди Цигулковата соната на Франк. Също така най-близкото произведение
на Форе до естетиката на Дебюси, Балада за пиано и оркестър, оп.19 е създадено, когато Дебюси е едва на 19 години. Или, стиловите находки на Форе (в
приведените примери) предшестват хронологически характерните стилови
особености на по-горе посочените автори.
Соната за цигулка и пиано в ла мажор, оп.13 - Създадена през 1876 г. и
посветена на цигуларя Пол Виардо (брат на годеницата на Форе). Написана е
спонтанно, сякаш на един дъх, поетично и вдъхновено. След първото изпълнение пред публика, Сергей Танеев пише на своя учител П.Чайковски:
„Това е може би най-доброто произведение от всички, които съм чул тук.
Във всеки един момент ще срещнете най-оригиналните и нови хармонии,
най-смелите модулации, при това нищо рязко, нищо дразнещо слуха. Красотата е удивителна! Всички части са добри. Партията на пианото е написана
превъзходно”. Ще цитирам и думи на К.Сен-Санс (учител на Форе), публикувани в статия за сонатата от 7.04.1877г: „Форе с един скок застана на нивото
на майсторите”.
Успехът на сонатата изглежда като малко чудо от гледна точка на това,
че не е предшествана от нито един опит на композитора до този момент в
областта на камерната музика. Вероятно срещата на големия белгийски цигулар Юбер Леонар (1819 – 1890, професор в консерваторията в Брюксел) с
младия Форе, инспирира написването на това произведение. Още от първоначалното Allegro се забелязва, че тази соната е същинско дуо, третиращо
двете партии в широк концертен стил. Във въведението, пианото излага
първия от двата елемента, съставящи главната тема. Цигулката потвърждава веднага своята самостоятелност. Подобно на квинтов отговор във фуга,
подхваща изходната мелодия и превръща нейното развитие в полифоничен
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дует. Втората тема (Б, от т.57), модулираща към доминантата е поверена
на цигулката. В нея водещата роля принадлежи на възходящ мотив, произлизащ от каденцовата мелодична формула на главната тема. След пълна
реприза на тази експозиция, разработката е поразително доказателство за
майсторството на младия музикант. Изградена е върху разработването на
петте първи ноти от главната тема. Важността, с която този мотив е удостоен
би могла да ни накара да мислим, че това е форма с три теми. На лирическия дял, като самостоятелен структурен елемент на формата, е отредено
скромното място на доминантовия оргел пункт преди репризата. Кодата
ни представя с неустоима грация главната тема в „рр”. Докато в първа част
наблюдаваме противопоставянето на двата инструмента, то във втора и трета част е тяхното идеално обединение, понякога сближавайки ги дотолкова,
сякаш свири само един инструмент.
Andante е баркарола в 9/8, ре минор, която пее върху сърдечния ритъм
на повторените си акорди. Структурата не е съвсем класическа, тъй като
след реприза на люлчината тема се появява, в пианото, нов мотив от баркаролата, развит в един красив лиричен момент в самия център на частта.
Репризата обръща първоначалното устройство: баркаролата е в цигулката, а
контрамелодията в пианото; втората тема се появява терца по-ниско и води
във финалния ре мажор.
Третата част, Allegro vivo в 2/8, ла мажор е без съмнение най-оригиналната
от четирите, със своите стакати и пицикати, със своя ритъм, играещ върху
противопоставящи се акценти и импулсивността на темпото. Забележителен
е анализът, който Танеев прави на тази част във вече споменатото писмо до
Чайковски: „Често се случва в новите съчинения да срещнеш нови хармонии,
по-рядко нови мелодии и съвсем рядко нови форми. Това скерцо според мен
е съвършено по форма”. Двата инструмента си съперничат с дързост и виртуозност. Централното трио звучи изцяло по „шумановски”. Тази изненадваща
страница е била извикана на бис още при първото прослушване от публиката на Националното общество.
Финалът на сонатата концентрира в себе си предшестващото интонационно-тематично развитие и се явява кулминационен момент в разкриването
на двете контрастни страни на образа. Жан Мишел Некто (изследовател на
творчеството на Г.Форе) казва по повод на тази част: „Можем само да се любуваме още повече на мелодичния гений, на разнообразието на ритми или
хармонични прогресии, проведени с фантазия, гъвкавост и майсторство”.
Приета с пълен консенсус от комитета на Обществото, творбата на Форе е
вписана за концерт на 27 януари 1877; тя прави сензация. Авторът акомпанира на младата изпълнителка Мари Тайо. „Сонатата успя тази вечер отвъд
моите надежди“, пише авторът на Мари Клерк „... Сен-Санс ми каза, че е из25

питал тази вечер болката, която сигурно изпитват майките, когато виждат, че
техните деца са вече достатъчно големи, за да се справят и без тях!”
Трите пиеси за цигулака и пиано-Berceuse, op.16, Romance, оп.28 и Andante,
оп.75 са написани в доста широк интервал от време, но въпреки това са обединени от издателя си (J.Hamelle) в един албум със заглавие „Интимни вечери” („Les Soirees Intimes”).
Berceuse („Люлчина песен”) е създадена през 1879г. в проста триделна
форма. Носи очарованието на интимността и типично елегично настроение.
Тази пиеса е една от причините Форе да бъде наричан „салонен композитор“.
Самият автор не придава никакво значение. От „историческата“ версия на
Йожен Изаи, записана през 1912, записите сигурно са станали около стотина. Темата се явява трикратно в еднакво спокойно настроение, преливаща
от нежност и топлота. Известната цигуларка Елен Жордан-Моранж споделя:
„Тази кратка пиеса би могла да изглежда банално, ако се свири много бързо
и rubato, но издържана без отклонение от ритъма, тя придобива несравнимо
очарование”.
Romance в си бемол за цигулка и пиано е написан по време на мрачното
пребиваване на Форе в Котьоре, през лятото на 1877. Ако първата тема
съвсем ясно е жертва на орнаментите и напомня на претрупаните от дантели екстравагантности на женската мода от това време, то втората тема в
паралелната тоналност, изплува изведнъж от тази красота и със своята горда
походка и романтизъм ала Шуман, намира високия лиризъм на финала на
сонатата.
Върху оригиналното издание (Хамел, 1883) четем: Романс (в си бемол) за
цигулка с акомпанимент на пиано (или оркестър). Определена неяснота обгръща оркестровата версия. Общият каталог на издателя, публикуван през
1906, дава място на версията с оркестър. Според икономичната политика на
издателството, оркестровата партитура и материала са ръчно написани – автограф, служещ на диригента и вероятно единствен екземпляр. Тази партитура явно е била изгубена след последното познато изпълнение, по време на
концертите, които музикантът прави в Москва (12 ноември 1910).
Andante оп.75 от 1897г. ни отвежда към друг период от творчеството на
композитора. Изявената и красиво очертана мелодична линия в цигулката
е съпътствана от скрита мелодия в синкопиран ритъм при пианото. Вторият дял носи оживление и промяна в атмосферата. Спокойствието отстъпва
място на тревогата.
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Втора соната за цигулка и пиано в ми минор, оп.108 е написана значително по-късно през 1916г. Посветена е на Нейно Величество Елизабет,
Кралица на Белгия и почитателка на творчеството на Г.Форе. Създадена в
разгара на Първата световна война, в нея рефлектират (в 1-ва част) страхът
и ужасът от драмата. Състои се от три силно контрастни части.
Първа част Allegro non troppo започва в тоналността на сонатата-ми минор. Първата тема налага строга, повелителна и сигурна сила. Буйната тема в
пианото се противопоставя на ведрата мелодия в цигулката. В разработката
тези два елемента се появяват отново силно индивидуализирани. В огромните динамични нараствания клокочи истинска ярост. Пианото не акомпанира, а по-скоро създава тази атмосфера на пламенност. От епизод в епизод
нараства тревожният пулс на темите. Това води до желание за съпротива и
вяра в победата. Максималното напрежение се достига в кулминационния
момент на открит полифоничен сблъсък на първите два лайтмотива (т.169).
Цялата част е обхваната от енергията и динамиката на ритмическия контрапункт. Всичко, което музиката се стреми да изрази е радостта от светлината,
полета и композиторът ги намира във финалния E dur.
Втората част-Andante-е написана в Ла мажор. След напористото движение на първата част, тук намираме смекчаващ отговор, една чиста нежност.
Откриваме материал от Andante на неиздадената симфония, оп.40 (първата тема в ла мажор). Формата е двойна двучастна с признаци на сонатност
– АВАВ. Втората тема (т.24) е изпълнена със страстно очакване. Нейната
мелодическа линия се състои от три лайтмотива от първа част. Елен Журдан-Моранж в своите спомени пише: „Върху сонатата за цигулка и пиано N
2 работих заедно с Форе (на пианото Жулиет Меерович). „Андантето” е един
от върховете във френската музика. Мисля си за дългата непрекъсната мелодия, внезапно нарушена от неочакван акорд (плод по-скоро на чувствата,
отколкото на някаква логика), мелодия, която изведнъж става рязка: също
като дивата природа, сред която растат благоуханни цветя...”.
Желаният мир настъпва във Финал - Ми мажор! Светлината изплува над
мрака. Форе ни връща към обичайното за него спокойствие. Сонатно-вариационната прогресия на първата част се преобразува в лекото и радостно
движение на рондо. Шарл Кьоклен пише: „Финалът е несравним! Великолепен подем към върховете на радостта след началото на удивителната
юношеска и искрена тема”. И наистина, тази тема, започваща в цигулката от
„gis” (втора тема от втора част), е пример за интонационно превъплъщение.
Частта изобилства от редуващи се и противопоставящи се дуоли и триоли;
удвоени баси и неспокойни, синкопирани баси. Неуловими в почти иматериалното звучене горни гласове, внасящи усещане за призрачност. Особено
типично е противопоставянето на фон и релеф (хомофонни и полифонични
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построения). В изключително наситената и „гъвкава” фактура, разкриваме
гласовете на скрита полифония.
Смелите хармонии на тази композиция може би отклоняват публиката и
тя никога не постига успеха на Първа соната. Сравнявайки стила на зрелия
Форе с младите и „модерни” композитори от тази епоха (Шесторката, Барток, Хиндемит, Шьонберг) си даваме сметка, че той е следвал свой собствен
път, последователно и хармонично, към модерната епоха. Артур Онегер със
своя авторитет, възвръща името на Форе от забвение, опитвайки се в същото време обективно да открие причините за несправедливото отношение на
музикантите към него: „Аз знам, че в много страни по света, където обичат
качествената музика, изкуството на Форе е непонятно. Дори на мен самия
ми бе необходимо доста време, за да проникна в тайните на този толкова тънък език. Както на много други и на мен ми се струваше, че забележителната
сдържаност на неговия изказ пренебрегва силата. Елегантната небрежност
на някои линии ме караше да мисля за някаква преднамерена лековатост.
Близостта до гъвкавата несигурност на хармонията, произлизаща от Бетовеновата неустойчивост, която лежи в основата на моето музикално образование ме накара да еволюирам. И пред мен се откриха магическите свойства на
тази музика, които не бих могъл да обясня словесно. Аз не познавам музика,
която би могла да бъде по-чиста, като изключим музиката на Моцарт”.
Използвана литература:
1. Koechlin Ch. Gabriel Faure, Paris, 1927
2. Nectoux J.M. Gabriel Faure, Fayard, 2008
3. Сигитов С. Габриель Форе, Москва, 1982
4. Чайковский П.И., Танеев С. И., Письма, Москва 1951
5. Журдан – Моранж Е., Моите приятели музиканти, Музика, София
1984
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гл. ас. Едуард Сарафян
Насоки за формирането на кларинетния амбушюр в
началния етап на обучение
Увод
Формирането на рационална амбушюрна постановка е от изключително
важно значение за всички изпълнители на духови инструменти, поради непосредствената й роля върху тоноизвличането и всичките качества и свойства на звука. Основната задача за изграждането на кларинетния амбушюр
стои пред педагозите още в началния етап на обучение. Практиката показва,
че при много изпълнители липсва достатъчно информация по разглежданата тема. За постигане на високи изпълнителски постижения е наложително знанията по разглеждания въпрос да бъдат значително обогатени.
Информацията в този материал има за цел да насочи вниманието на кларинетните педагози към основните проблеми, свързани със спецификата и
оформянето на амбушюрната постановка в следните аспекти:
- дефиниция и функция на амбушюра при свиренето на кларинет;
- определяне на професионална пригодност за свирене на кларинет,
свързана с анатомофизиологичните дадености на устната кухина
(амбушюрната система);
- избор на мундщук и концепция за подбор на платъци в началния
етап на обучение;
- поставяне и позициониране на мундщука в устния апарат;
- устният апарат и функцията на езика във връзка с кларинетната артикулация и основните видове щрихи;
Дефиниция
Терминът амбушюр (еmbouchure) произхожда от френски език и представлява положението и действието на устния апарат и езика при свирене на
духов инструмент. Коренът на този термин се състои от думата bouche, която на френски език означава уста. Както на английски, така и на български
език не съществува подходяща дума, която да обобщи функцията на устния
апарат и езика, и поради това понятието амбушюр се налага трайно като терминология в кларинетната школа в България.
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Функция на кларинетния амбушюр
Функцията на кларинетния амбушюр се състои от няколко основни компонента:
- да фокусира максимално въздушния стълб при постъпването му в
инструмента;
- чрез долната устна да осъществи пълен контрол върху колебанията
на платъка;
- чрез рационалната функция на езика да способства за ясна и прецизна артикулация;
Има много мускули, които взимат пряко участие във формирането и изграждането на стабилен амбушюр. За тази цел трябва да се изпълняват редица упражнения, които да развият и поддържат тези мускули в най-добра
кондиция. Добре развитият амбушюр създава нужните предпоставки за
постигането на стабилен и изравнен звук, плавна връзка между тоновете от
различните регистри, ясна и точна артикулация и възможност за прецизен
интонационен контрол.
Когато се изследва функцията на кларинетния амбушюр е нужно да се
обърне основно внимание на някои анатомични части от човешкото тяло
като челюст, брада, устни, бузи, език и зъби.
Определяне на професионална пригодност за свирене на кларинет
във връзка с анатомофизиологичните особености
свързани с устната кухина.
При осъществяването на подбор на канидидати за изучаване на кларинет
педагозите не трябва да допускат лица с непреодолими дефекти в устния
апарат, които имат ясно изразени външни признаци за професионална непригодност, като например:
- липса на предни зъби (горни и долни)
- деформация на предните горни зъби, неподлежаща на корекция
- неправилно срастнали устни
- дентални заболявания, неподлежащи на лечение
Избор на мундщук и концепция за подбор на платъци
в началния етап на обучение.
Наблюденията от педагогическата практиката показват, че мнозина начални педагози пренебрегват важността за избор на мундщук с висок коефициент на полезно действие още от самото начало на обучението по кларинет.
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Мундщуците, даващи предпоставки за високи изпълнителски постижения, е
нужно да имат оптимални съотношения между отвора и дълбочината, които да осигурят нужния комфорт на изпълнителите за постигане на добра
ориентация за формирането на амбушюр, гарантиращ от една страна, фокусиран и брилятно чист звук, а от друга, по-леко съпротивление при постъпване на въздушната струя в инструмента. Не по-маловажен е и изборът на
платъци. Техният подбор трябва да бъде съобразен с възрастта и опитността
на учащите се. Основната грешка на учителите се състои в това, че в началния етап на обучение допускат ползването на прекалено тежки платъци.
Този недостатък, съчетан с липсата на подбор на качествен мундщук, може
да доведе до следните нежелани ефекти:
- демотивация от страна на учащия се, поради липса на възможност за
създаването на качествен звук и липса на контрол върху основните
свойства на тона;
- бърза умора, поради огромни и неоправдани усилия, положени от
страна на устния апарат;
- съществени деформации на амбушюрната постановка, свързани с
местоположението на устните, зъбите и издуване на бузите;
- изкривяване на главата и недопустимо нарушаване на съотношението на ъгъла на инструмента спрямо устата (тялото) на свирещия,
което трябва да бъде около 40 – 45 градуса;
Поставяне на мундщука в устния апарат
Поставянето на мундщука в устата е един от най-трудните и отговорни
моменти от работата на началния педагог. Някои кларинетисти дори препоръчват първоначални занимания без инструмент.
В книгата Embouchure building for clarinetists, нейният автор Лари Гай дава
на своите читатели следната препоръка:
„Най-добрият начин да изградите амбушюра е самостоятелно, без
кларинета, като използвате огледало, защото в момента, в който
поставим кларинета в устата вниманието ни се разсейва от други
фактори. Тези разсейващи отвличащи вниманието фактори действат отрицателно на изграждането на добър амбушюр и основните
му съставни елементи се забравят, ако те не са силно затвърдени и
заучени преди поставянето на мундщука в устата”.
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В същата разработка Лари Гай препоръчва следното упражнение:
„Докоснете ъглите на устата с палеца и показалеца и леко стиснете
по посока на центъра на устните ви. Ъгловите мускули на устните,
при съпротивление на това стискане, трябва да са стегнати, като две
паралелни връзки перпендикулярни на вашите устни. Правете това
упражнение по всяко време на деня, дори докато вършите други дейности. Веднъж научено и затвърдено как изглежда и как се усеща този
амбушюр, направете го и го наблюдавайте пред огледало и опитайте
да издухвате за период от време равен на не по-малко от 10 секунди без
да видите или почувствате каквото и да е движение на устните или на
челюстта. Ъглите на устата може да се изморят около десетата секунда или след това. Това е добре; Това е знак, че тези мускули се развиват. Взимайте често почивка, но не и продължителна! Повторението
на изпълнението на това малко упражнение ще премахне „треперенето” на устните, от което трепери и звука”.
При поставянето на мундщука в устата горните зъби трябва да бъдат разположени върху горната му част, а долната устна да контролира вибрациите
на платъка, като бъде поставена някъде около средата на горната (вибриращата) част на платъка, за да се даде възможност на неговия връх безпрепятствено да трепти. Често срещан недостатък при начинаещите кларинетисти
е, че те разполагат долната устна на върха на платъка и по този начин възпрепятстват неговите възможности за свободно трептене като това оказва
пряко влияние върху звукообразуването. Важно е мундщукът да бъде снабден със специална гумичка на мястото, върху което се полагат горните зъби.
Нейната функция е значително да омекоти вибрациите върху зъбите и да
осигури по-добра стабилност.
Устният апарат и функцията на езика
във връзка с кларинетната артикулация
Музицирането с ясна и прецизна артикулация е важно условие за всеки
изпълнител. Качествената артикулация при свиренето на кларинет зависи
от следните компоненти:
- действието на езика като основен артикулационен орган;
- оформяне на устойчив амбушюр;
- техника на изпълнителското дишане осигуряваща добра концентрация на въздушния стълб;
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Твърде често сме свидетели на неясно произношение както по отношение
на първоначалната атака на тона, така и при изпълнението на щриха стакато. Много кларинетисти не използват правилно езика, който трябва да се
отделя от платъка по-енергично, така както чукчатата на пианото се отделят
от струните. Тромавите движения на езика възпрепятстват нахлуването на
въздушния стълб в инструмента и това води до неясна дикция в произношението при артикулирането на отделните тонове.
Заключение
Изложеният материал представи в конспективно отношение някои от основните проблеми при изграждане и оформяне на кларинетния амбушюр
в началния етап на обучение. За постигане на по-добри изпълнителски резултати има нужда проблематиката по тази тема да бъде изследвана аналитично.

33

ас. Гьорги Спасов
Съвременна литература за баян
(Анатолий Кусяков и Владимир Зубицки)
Съвременната руска литература за акордеон/баян заема значително
място в музикалната култура на страната. За сравнително кратък период
от време, акордеонът/баянът се развива от инструмент за битово-фолклорно музициране до професионално-академичен. С усъвършенстването му като многорегистров инструмент започва нов етап в развитието на
акордеоновия/баяновия инструментализъм. На концертния подиум баянът се изявява като самобитен инструмент с широк диапазон от технически, звукоизразителни, темброви и колористични особености, с богати потенциални възможности за индивидуално пречупване на съвременните
интонационно-изразителни средства, което обуславя интереса на композиторите към него. Потвърждение за това са оригиналните произведения
за акордеон/баян през последните десетилетия, убедително демонстриращи неговия ярък художествен потенциал. През 60-те и 70-те години
на 20 век в творчеството на композиторите се появява тенденция към
разширяване спектъра на изразителност и баянът като нова инструментална култура с неговите художествено-изразителни възможности влиза
в кръга на интересите на водещите съвременни автори. Произведения
за баян на Кусяков, Зубицки, Губайдулина, Волков, Холминов, Репников,
Золотарьов, Белошицки и др. по своето естетическо ниво и художествена
значимост отговарят на най-високите образци на руския традиционен
камерно-инструментален жанр. Тези композитори до голяма степен определят лицето на съвременния баян. В музиката за баян през втората
половина на 20 век фолклорът става определящ стилообразуващ и формообразуващ фактор. Произведенията на Белошицки, Волков, Зубицки,
Кусяков, Холминов се отличават с голям психологизъм и с ярко изразено
фолклорно съдържание. Това се обяснява по две причини. От една страна, баянът е инструмент, тясно свързан с фолклора по своя произход и
предназначение, а от друга – активно стремящ се да преодолее това си
битуване и да достигне до творчески висоти по отношение на оригинална
литература и да изравни изпълнителското си майсторство с това на традиционните академични инструменти.
През 50-те-60-те години на 20 век е характерно преминаване на фолклора в неофолклор. Творчеството за баян се развива в две направления:
фолклор (традиционно фолклорното) и неофолклор. Към първото направление спадат обработки на народна руска музика, произведения на
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основата на цитиране на народни мелодии. Значителна роля има вариационното развитие на темата. Тези начини на претворяване на фолклора
са свързани преди всичко с „природата“ на баяна като народен инструмент, пряко свързан с фолклора. Сцени от живота, тържества, танци, задушевна лирика – всичко това е намерило отражение в произведенията на
Кусяков, Зубицки, Золотарьов и др. Неофолклорът, като втора тенденция
в творчеството за баян, представлява нов етап на осмисляне на народнопесенното и инструментално творчество. То се изразява в повишен интерес на композиторите към архаични жанрове и форми на руския фолклор
и тяхната ритмика, ладохармонична структура, драматизъм. С появата на
минимализма през 20 век се бележи нов етап в развитието на музиката за
баян. Той се изразява в промяна на фактурата, ладохармоничната палитра
(в това число и политоналността) и други формообразуващи иновации. В
творчеството на композиторите се откриват съчетаване на разнотонални
диатоники, на традиционални ладови структури с нови (авторски), синтез
на два различни жанра.
Съвременните автори се стремят към нови творчески хоризонти, а баянът като инструмент ги привлича със спектъра на изразителност, образност, богатата звукова и темброва палитра. Това е основната причина за
динамичното развитие на литературата за баян през XX век. Творчеството, създадено през миналия век позволява да се направят изводи относно перспективите за неговото развитие. Особено място, отделили на
акордеона/баяна, са изявените композитори Анатолий Кусяков и Владимир Зубицки.
Анатолий Иванович Кусяков е роден през 1945 г. в град Шуя (Русия).
През 1971 г. завършва Ростовския музикално – педагогически институт
в класа по композиция на Б.Зейдман и Л. Клинчев. В периода от 1981 до
1988 г. Кусяков е ректор на Ростовския музикално-педагогически институт. От 1972г. става член на Съюза на композиторите в Русия. Награден е
с орден „Знак почета“, лауреат е на почетната премия Юнеско Сиа, както
и на премия на Съюза на композиторите на името на Д. Д. Шостакович.
Кусяков е автор на повече от 80 произвдения в различни жанрове: опери,
оратории, симфонии, симфонични поеми, концерти, кантати, камерна
музика, хорови произведения, песни, музика за театрални представления. Емблематични за него произведения са: оратория и три кантати, четири симфонични поеми, две симфонии, концерт – симфония за цигулки
и оркестър. Значително място в творчеството му заемат произведенията
за народни руски инструменти, най-вече акордеон/баян и балалайка.
Могат да се изброят концертите за баян и балалайка с камерен оркестър,
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пет испански картини за флейта и баян, седем сонати за баян, цикълът
„Годишни времена“, „Прощаване“, „Три миниатюри“, „Партита“, „Дивертименто за баян“, три сонати за балалайка и пиано. Широка популярност
имат произведенията на Кусяков за баян/акордеон. За него композиторът създава както програмни, така и обобщено-концептуални произведния.
Кусяков умира на 11 юни 2007 г. на 63 – годишна възраст след тежко и
продължително боледуване.
Владимир Зубицки е роден през 1953 г. в Голоского Николаев (Украйна). Започва да свири на баян на 6-годишна възраст. От 1969 до 1971
година взима уроци при Владимир Мотов. От 1971 до 1979 г. продължава
музикалното си образование в Музикалната консерватория в Киев, където негов преподавател по акоредеон е Владимир Бесфамилнов, В. Гнедаш
– по дирижиране и М. Сторик по композиция. Международната известност на Зубицки започва през 1975 г., когато печели Международния
конкурс за акордеон „Куп мондиал“ в Хелзинки, Финландия. Освен като
изпълнител, Зубицки е известен и като композитор на оригинални произведения за акордеон. Неговите най-известни творби за баян/акордеон са
: Карпатска сюита, Славянска соната, Партита кончертата с джаз импровизации, Детска сюита No.1, Картини от Пиацола, Българска тетрадка. Освен
музика за акордеон, Зубицки има седем симфонии, три опери, два балета,
седем концерта, камерна и хорова музика.През 1985 г. получава високо
признание за изключителен композитор, получавайки Премия на Юнеско. Музиката на Зубицки с нейния ярък украински колорит, с джазовия
характер, с елегантния и изискан стил заема достойно място в репертоара
на баяниста. Творчеството за баян на композитора впечатлява с темброво
разнообразие, богато съдържание, ясна фактура и форми. Но основното,
с което тя завладява слушателя е фактът, че музиката му „звучи“ на баян,
писана е за него. Композиторът е мислил за този инструмент и е успял да
използва спецификата и предимствата на баяна. Композиторският професионализъм, съчетан с усета за природата на баяна дава художествено
високи резултати. Най-ярките произведения на Зубицки за баян са:
Карпатска сюита (1974) – Зубицки пише сюитата, когато е само на 20
години. Тя, както и първата му соната стават емблематични за него произведения.
Първа соната (1987) – в нея се чувства влиянието на руския композитор
Золотарьов, но въпреки това ясно прозират характерните черти за стила
на Зубицки: хармония, развитие на тембровите комплекси, специфичен
тематизъм и други формообразуващи компоненти, които изграждат музикалното развитие.
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Втора соната „Славянска“ е едно от най-мащабните произведения в литературата за баян. В това произведение Зубицки продължава неофолклорната линия, заложена в „Карпатска сюита“, но на качествено ново
ниво – музикалният език е по-сложен, има драматизъм и философска
дълбочина.
Българска тетрадка – идеята за написването й идва когато през 1993г.
композиторът посещава България. Бил е поканен за член на жури на конкурс, проведен в Чирпан. Той изявява интерес да наблюдава нестинарски
танци, откъдето идва идеята за написването на произведението.
По настоящем Зубицки живее в Италия. Той е действащ изпълнител и
композитор, преподава и изнася лекции. Член е на редица международни
журита.
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хон. преп. Елена Чавдарова- Иса
Малко изпълняваните песни на Верди
Камерните композиции на Верди за глас и пиано и глас, в съпровод на
различни инструменти, са писани в почти всички периоди от неговия живот,
особено в ранния, в Бусето, където той създава своите “Романси”. Много от
тези творби са преди всичко произведения, продължаващи вкуса на салонните романси, широко култивирани и изпълнявани в Бусето в т.н. “местни
академии”.
Според музикалните критици: “Сред приблизително 30-те камерни творби, съчинени от Верди, е трудно да се намери някоя, която да се открои над
средното ниво. С други думи, не би могло да се каже, че тези творби биха
наредили Верди сред най-добрите композитори в този жанр”. Въпреки това
в много от тях се долавя романтичният характер на епохата, личи неповторимият Вердиев стил, дълбокото познаване и разбиране на човешкия глас,
умението да се подчертават най-важните моменти в текста, красивата мелодика и зародишът на бъдещите арии и хорове в оперите му.
Много от композициите, написани от Верди за глас и пиано, са родени
преди “изригването на големия сезон”, започващ от 1850 г. и родил типичната романтична мелодика на италианския деветнайсти век. Те са в някаква
степен подготовка, встъпление към бъдещата Вердиева мелодрама, която
той пренася в най-популярните си опери.
В началото на 1938 година Верди изпраща на издателя Конти в Милано
шест камерни романса. Те излизат под заглавието “Шест романса със съпровод на пиано” от Джузепе Верди. Тези романси са :
• “Не приближавай урната” и “В самотната стая”- стихове Якопо
Виторели,
“
• Умореният поет умира, Елиза” – стихове Томасо Бианки,
• “ Ужаса на тъмната нощ”- стихове Карло Анджолини,
• “Изгубена, намирам покой” и “Смили се, о, Богородице”- Гьоте
/откъси от “Фауст”/ в превод на италиански от Луиджи Балестри.
Някои от романсите в тази група са пропити от трагизъм, драма, смърт,
нищета, като съдържанието им се долавя направо от заглавието. Но още в
първите си печатни страници Верди проявява харктерните белези на своя
музикално-драматичен темперамент.
1. Non t’accostarе all’urna /Не приближавай урната/, c-moll, размер 4/4.
Формата на романса е триделна, от типа А-В-А. След “Andante sostenuto” се
появява кратък епизод в “Allegro”, след което се възвръща основната тоналност и темата се репризира.
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Произведението носи духа на траурна музика с характерни черти на класическите романси от времето на ранния стил на композитора. Макар и слабо,
тук вече се усеща мелодичното майсторство на Верди, проявено още поярко в последващите му оперни творби.
Клавирен съпровод: Началото на клавирния съпровод е драматично,
впоследствие преминава в акорди в осмини, организирани в семпла хармония.
2. More, Elisa, lo stanco poeta /Умореният поет умира, Елиза”/, а-moll,
размер 6/8.
И този романс е в триделна форма (А-В-А), в темпо Adagio. След кратки
епизоди в C dur, творбата завършва мажорно - в A-dur. Тя носи лек, непретенциозен характер, в стила на салонните романси и не надхвърля рамките
на жанра.
Клавирен съпровод: Клавирната партия очертава бавен валсов ритъм,
без особени отклонения в характера и тоналния план.
3. In solitaria stanza /В самотната стая/, A-dur, размер 4/4.
Романсът е композиран като канцонета от две строфи и рефрен. Има
умерено темпо - Andante mosso и лиричен характер. Отново кратък епизод
във “F moll” предхожда връщането на старата тоналност. В творбата можем
да намерим сходство с написаната по-късно каватина на Леонора от първо
действие на “Трубадур” – “Мълчеше тиха нощ”.
Клавирен съпровод: Клавирната партия очертава танцова структура в
триолови фигури. Нотната картина е доста наситена.
4. Nell’orror di notte oscura /Ужаса на тъмната нощ/, h moll, размер ѕ.
В този романс, съчинен от още неизвестния Верди, се проявява неговата забележителна музикална инвенция за удивително красива мелодика.
Написан е в тоналността, считана от музикантите за най-точно изразяваща
трагични настроения, с характерните интонации на траурен марш и темпо
Andante. Песента завършва в едноименната мажорна тоналност.
Клавирен съпровод: В минорния дял съпроводът е доста статичен. Движението в шеснайсетинови групи значително насища мажорния дял.
5. Perduta ho la pase /Изгубена, намирам покой/, d moll, размер 3/8
И този романс запазва триделността (А-В-А) като форма на структуриране.
Началното Andantino е последвано от дял във “F dur”. Финалът връща основната тоналност, но творбата завършва в едноименния мажор.
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Романсът е писан по стихове на Гьоте в превод на италиански от Луиджи
Балестри. Очевидно звучи в оперен стил, като определено кореспондира с
арията на Джилда от операта “Риголето”.
Клавирен съпровод: Клавирната партия първоначало е доста статична.
По-късно фактурата се уплътнява в синхрон с характера на творбата.
6. Deh, pietoso, oh Addolorata /Смили се, о, Богородице/, f moll, размер
4/4
Това произведение излиза от рамките на традиционния салонен романс.
По характер напомня ария в типичния стил за ранните опери на Верди. Музиката следва духа на Гьотевите стихове.
Започва в познатия ни маниер – бавна част - Adagio - със скръбен, меланхоличен характер, и бърза част – Agitato. Финалът е светъл и оптимистичен,
в едноименна тоналност “F dur”.
Встъплението в този романс напомня песента на Набуко “Кой ми отнема
кралския скиптър” от второ действие на едноименната опера, а ритъмът
на средната част кореспондира с фразата на Радамес от финалното трио на
“Аида” – “Аз съм опозорен”.
Клавирен съпровод: Съпроводът е елементарен – най-вече подчертава
тоническата хармонична опора.
През 1839 година Верди - 24 годишен, вече е аплодиран в Миланската Ла
Скала за представената с успех първа негова опера “Оберто - граф Бонифачо”. Либретото й е преработено от Темистокъл Солера. Двамата се свързват
в творчески тандем, благодарение на който до 1845 година в Ла Скала ще се
поставят, една след друга, пропити с патриотизъм, Вердиевите опери – “Набуко”, “Ломбардци”, “Жана д’Арк” и “Атила”, все по либрета на Солера.
През същата 1839 г. Верди композира романса L’esule /Изгнаник/, отново по стихове на Темистокъл Солера.
Романсът е написан като истинска оперна ария, с типичната за ранните
Вердиеви опери форма, с голямо встъпление, речитатив и същинска ария
- кабалета с бавна и бърза част. Това е романс, по-скоро пригоден за камерно
оперно изпълнение. В неговата мелодика има твърде малко от салонните
маниери или академичната шлифованост на Белини. Към краткото въведение на клавира в B dur в темпо “Andante” се присъединява “Canto”. След модулация в d moll в “Andante cantabile” идва нов дял - “Allegro”, в тоналност F dur.
Интересна е смяната на темпото - от “Moderato” до “Piu “mosso”.
Клавирен съпровод: Движението на клавирната партия е почти изцяло
в триоли. В средния дял се появяват и шестнайсетинови фигури. Начинът на
акомпаниране повече прилича на оркестрова партитура, отколкото на съровод на пиано. Композиторът използва ярки, характерни ритми на полонез и
валс.
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В общи линии, това е романс, чиято страстна интензивност и виртуозно
очертана вокална графика, биха могли да се използват в някоя театрална
сцена. Пред нас е произведение, предвещаващо бъдещите шедьоври от 40те години на ХІХ век.
La seduzione /Съблазън/
Тази песен е написана по текст на Луиджи Балестра през същата 1839 година. Притежава лек, непретенциозен характер и по стил по-скоро клони към
оперна ария. Това е произведение, съдържащо мелодичния зародиш на бъдещия хор от операта “Ломбардци”.
Започва спокойно в C dur , в Andantino. Средният дял - “Un poco piu mosso”
- е в а moll, след което се връща старата тоналност C dur и Теmpo primo.
Клавирен съпровод: Клавирната партия започва със спокойни триоли.
По-късно триолите преминават в шестнадесетинови групи.
През 1845 година издателят Лука, който упорито се стреми да отнеме Верди от издателя Рикорди, успява да сключи с композитора договор. С този договор Верди му отстъпва правата върху “Шест камерни романса за глас и
пиано” под заглавие “Албум”, посветен на дон Хосе Саламанка, камерхер
на Нейно католическо величество Изабела Втора. В него се съдържат :
• “Залезът” - по стихове на Андреа Мафеи,
• “Циганката” – по стихове на Манфредо Маджони,
• “На една звезда” - по стихове на Андреа Мафеи,
• “Коминочистачът” – по стихове на Манфредо Маджони,
• “Тайната” – по стихове на Феличе Романи,
• “Наздравица” - по стихове на Андреа Мафеи.
1. Il tramonto /Залезът/, A dur, размер 4/4
Съчинен по стихове на Андреа Мафеи, романсът носи повече стила на
оперна ария с лиричен характер, отколкото на салонен романс. Това е времето на големите успехи на композитора в оперния театър и безспорно романсите от тази група носят отпечатъка на оперното начало в творчеството
му. След началното “Andante” се излага кратък среден дял в C dur. “ Final”-ът
възвръща главната тоналност.
Клавирен съпровод: Клавирният съпровод започва в триоли в лява ръка,
които по-късно преминават в секстоли в дясна ръка.
2. La zingara /Циганката/, G dur, размер ѕ
Написан по текст на Манфредо Маджони, романсът носи бляскавия, виртуозен характер на сценична ария и кореспондира пряко с композициите за
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оперния театър. Може да се каже, че няма нищо общо със салонния романс
от академиите в Бусето.
Започва в “Allegretto”. След кратък дял в “B dur”, финалът е отново в основната тоналност “G dur”.
Клавирен съпровод: Съпроводът изгражда танцувален ритъм – подчертано динамичен и с много характеристични акценти.
3. Ad una stella /На една звезда/, As dur, размер 6/8
Романсът е написан по стихове на Андреа Мафеи. Откроява се богатото
мелодично майсторство на Верди при изграждането на широка кантилена и
дълбоко, прочувствено вникване в съдържанието на поезията. Красотата на
романса и подчертано оперния му стил, надхвърлят, както в повечето случаи, рамките на традиционния жанр на забавна салонна музика. Формата и
структурата обаче не напускат очерталия се до този момент модел.
Клавирен съпровод: Клавирната партия е с доста плътна хармония. Появявата на синкопирани пасажи създава динамика и усещане за градиране.
4. Lo spezzacamino /Коминочистачът/, A dur, размер 2/4
Това е един от известните и популярни романси на Верди. Притежава живия дух и леката грубоватост на народно веселие. Усеща се определено връзка с арията на Оскар от бъдещата опера “Бал с маски”. Романсът е структуриран във форма А-В-А-В. Започва с Allegro. Следва епизод “Tempo di valzer”,
след което се появява мотив в A dur.
Клавирен съпровод: Съпроводът е семпъл и придава танцувален характер на песента, като в някои пасажи проличава шеговитост и гротескност.
5. Il mistero /Тайната/, f moll - As dur, размер 4/4
В този романс Верди пресъздава стиховете на Феличе Романи в красиви мелодии с широко дихание, подчертавайки най-значимите моменти от
поетичния текст. Творбата предвещава изящното вокално писмо, което ще
стане прерогатив в бъдещия стил на композитора. След “Andantino” в тоналност f moll се появява среден дял в паралелната мажорна тоналност As dur, в
която завършва песента.
Клавирен съпровод: Клавирната партия е с триолови фигури, които присъстват в творбата почти до нейния край.
6. Brindisi / Наздравица/, F dur, размер 3/8
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„Наздравица“, един от най-знаменитите романси, е написан в два варианта, и двата, носещи свободния дух на народно веселие. Това превръща
творбата в самобитен и неповторим образец сред другите романси. И тук се
усеща вроденият усет и влечението на автора към театралната сцена и типичните за Верди театрални фантазии. Романсът започва в темпо “Allegretto”
и тоналност F dur. Средният дял въвежда
C dur. Следва завръщане в основната тоналност, в която завършва творбата.
Клавирен съпровод: Клавирната партия носи танцувалността на валсовия ритъм.
През 1847 година Лука публикува и един романс на Верди по стихове на
Манфредо Маджони със заглавие
Il poveretto /Клетникът/.
Музиката носи характерните чарти на оперна ария. Със своя лек, лиричен
характер, този романс определя тенденциите във Вердиевите оперни арии
от следващото десетилетие, достигнали връх в шедьоврите от 50-те години:
“Риголето”, “Трубадур” и “Травиата”. Триделната форма А-В-А очертава тоналност F dur и темпо “Andante piuttosto mosso” в първия дял. Средният дял модулира в “B dur”, след което във финала отново има връщане към основната
тоналност.
Клавирен съпровод: Съпроводът на клавирната партия е в триоли от началото на песента почти до нейния край.
През 1869 година, в зрелия период на автора, след опери като “Дон Карлос” и ”Силата на съдбата”, Верди пише Stornello /Хумореска/. Това е един от
най-красивите му романси. Със своята свежа ритмико-хармонична структура той се очертава като произведение с голямо очарование и комуникативност. Писан е по хумористичен текст от неизвестен автор /вид народна поезия, съдържаща любовни намеци/, в лек безгрижен стил. По своя характер
музиката кореспондира с хумористичното майсторство на Верди в неговия
по-късен шедьовър “Фалстаф”.
Тоналността е “B dur”, а размерът - 4/4.
Клавирен съпровод: Бързото темпо (Allegro) обяснява доста разредения
клавирен съпровод, очертаващ предимно контурите на хармоничния рисунък.
Времето около 1877 година биографите на Верди наричат “сиви години”.
През октомври 1878 г., в резултат на новото си познанство с Ариго Бойто и
“за да не свиква въображението и ръката на ленност”, в свободното си време
Верди създава две творби: “Pater noster” /”Отче наш”/ и “Ave Maria”. Текстовете са преведени на италиански от “Божествена комедия” на Данте.
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Молитвата “Pater noster” /”Отче наш”/ е извлечена от Песен ІХ на “Чистилището”. Тя е разработена като петгласно хорово произведение, за сопрани
/разделени на две партии/, контраалти, тенори и баси. Макар да има малко
имитации, характерни за полифоничните композиции с религиозно съдържание, пиесата следва напевната линия на сопраните. Така тя би могла да
се нарече по-скоро мелодия с хоров съпровод, отколкото хорова пиеса със
самостоятелни “реални” партии. Една къса фраза, повтаряна многократно,
придава единство на замисъла на пиесата, която все пак е осъществена
малко школски.
Пиесата “Ave Maria” (h moll, размер 6/8) за соло сопран и струнен квартет
е по-самобитна за Вердиевия почерк. Въведението на клавирната партия
имитира звън на катедрални камбани с лежащи акорди. Вокалната партия в
част “А” е в речитативна форма в парландо щрих, който наподобява молитва
към Божията майка в пиано динамика на изпълнение. Дял “В” представлява
кантилена с красива мелодична линия. Същият дял модулира в H dur и носи
експресивен музикален изказ. След кратка модулация се връща тоналност
h moll. Пиесата завършва отново с клавирно имитиране на камбанен звън,
в мажорна хармония, с изпълнение в “sotto voce”. Динамичната амплитуда
се развива, като носи експресивност, но не стига до форте. Запазва се съкровеността на молитвата към Божията майка в храма. Акомпаниментът
завършва с “morendo”. Верди ще възприеме същата форма при композирането на още една, по-знаменателна “Ave Maria”, за която тази изглежда като
подготвителна скица - “Ave Maria” от “Отело”.
През април, 1880 г. двете пиеси са изпълнени в Милано, в концерт на
Оркестровото дружество, под диригентството на Франко Фачо. Хорът от 300
души е съставен от ученици от Консерваторията, хористите на Ла Скала,
гражданското народно музикално училище и главните певчески дружества
в града. Верди присъства и е доволен от доброто посрещане на творбите му,
като се надява, че широкото място, което се дава на инструменталната музика, няма да измести красивата италианска вокална музика.
Вокалните камерни композиции на Верди заслужават много сериозно
внимание и отношение, различно от това, да се изпълняват само като бисови пиеси на концерти, както е станало традиция. По-голямата част от тях
имат качествата да бъдат изпълнявани самостоятелно при камерно оперно
музициране.
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хон. преп. Борислав Ясенов
Партита за флейта - соло a-moll, BWV 1013
от Йохан Себастиан Бах
/Опит за интерпретационен анализ/
Флейтата получава нов смисъл в творчеството на Йохан Себастиан Бах.
Тя става пълноправен носител на богато емоционално съдържание, с което
се отличава музиката на композитора. Нейната роля в изграждането на музикалните образи, в драматургичното и динамичното развитие извънредно
нараства. В творческото наследство на Бах свое място имат и произведенията за флейта – 6 сонати за флейта и клавесин, партитата за флейта-соло
a-moll, BWV 1013, сюита № 2, h-moll за флейта и струнен оркестър. Това са
високо художествени творби, които днес, повече от всякога, присъстват в
репертоара на флейтистите. Всички са написани в Кьотен /1717 – 1723 г./ и са
важна стъпка в развитието на флейтовото изпълнителско изкуство.
Партитата за флейта-соло a-moll, BWV 1013, превъплъщава най-хубавите черти на Баховото инструментално мислене. Композиторът съумява
блестящо да реализира изразните възможности на инструмента. Неговата
флейта е обладана от светлите и благородни тонове на органа, гъвкавите
фрази на цигулката, топлия и трепетен човешки глас. Ла-минорната партита
се отнася към числото на трудните творби за флейта, въпреки превъзходната музика и голямата популярност.
Стилът на партитата е близък до лирическата импровизационност – т.
нар. „инструментален монолог”. В случая мелодията не преминава от глас в
глас, а просто сменя регистрите. Латентна полифония /”скрита” полифония/
обозначава явления, присъщи за стила, без да се проявяват външно, освен
ако нарочно не са извадени на показ, което зависи от познанията и възможностите на интерпретатора. „Скритата” полифония отразява полифоничното
мислене на композитора при едногласна фактура. „Записаното върху едно
петолиние латентно многогласие представлява резултат от синтезиране и
своеобразно вертикално „пресоване” на фактурата с цел приспособяването
й към възможностите и особеностите на инструмента, за който е предназначена.” /Луканов 2000/. Повтарянето на един тон на едни и същи метрични
времена в такта води до образуването на скрит оргелпункт. Друг вид скрито
многогласие е „разклоняването” на мелодията на два или три „скрити” гласа,
отделени един от друг с широк интервалов скок. По-добре е да се придаде
по-голямо значение на „скрития” многоглас, отколкото той да протече незабелязано. Скритият глас се чува благодарение на щриха и тембъра. Все пак
изпълнението не трябва да се превръща в урок по полифоничен анализ.
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Мелодическата линия не винаги е съставена от еднакви по дължина построения. Много често краят на прозвучала мелодична линия се явява като
начало на следващата. В някои редакции цезурата дели цялостната линия
на мелодията, което е направено в помощ на дишането на изпълнителя, но
за сметка на цялостното възприемане на мелодията. Един от отличителните
признаци на интонацията е наличието на опорни тонове в нея. Интензивността на осъществяване на опорните точки е различна в отделните случаи.
Опорните тонове могат да бъдат в началото, в края, в средата на интонацията и често се явяват като връзка със съседни построения. Пренасянето на опорния тон в ниския регистър засилва усещането за опора. Опорните тонове
не зависят от тактовата симетрия и силните времена.
По отношение на формата, партитата за флейта представлява цикъл, имащ
своя линия на музикално-драматургично развитие, изградено на базата на
контраста между частите, които взаимно се допълват. Съгласно изискванията на автора, дяловете в частите с двуделна форма трябва да се повтарят. Но
често срещана изпълнителска практика е повторението само на първия дял,
който е по-кратък от втория. Обозначенията на частите на партитата /наименованията на танците/, трябва да се разглеждат като указания за характера
и темпото на изпълнението. Възможно е бавните части по времето на Бах да
са изпълнявани по-бързо отколкото е прието сега.
Орнаментите при старите майстори не винаги са изписвани в текста. Обикновено композиторите са разчитали на вкуса на изпълнителя и уменията
му за импровизация. Бах предпочитал да изписва мелизматичните фигури
на по-важните места с ноти, като по този начин запазвал естетическото съвършенство на музиката си. През XVII-XVIII век вибратото се разглежда като
прийом, който е родствен на трилерите. Общо правило при изпълнение на
дългите трилери в музиката на Бах се явява начало на трилера с горен спомагателен тон. Изключение представляват случаите, когато трилерът се появява след нота, отстояща на секунда нагоре. В тези моменти трилерът трябва
да започва от основния тон. Ако нотата преди трилера се намира секунда надолу, то трилерът може да започне както с основен тон, така и със спомагателен тон. Краткият трилер е типичен за партитата и трябва да се разглежда
като особена разновидност акцент. Изпълнява се от основния тон, във вид
на двоен мордент, образуващ ритмична фигура от квинтоли. Първият тон от
кратките трилери задължително съвпада със силното или относително силното време в такта. Трилерите в музиката на Бах трябва да бъдат не толкова
бързи, колкото добре обмислени като количество на ритмичните единици
/включвайки нахшлага и спирането на основния тон/. Звънкият и блестящ
трилер в повечето случаи е неуместен, особено в бавните части.
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При свирене на полифонична музика основна задача е постигането на
мелодическа, интонационна изразност. Динамика, тембър, щрихи - всичко
това трябва да се използва, но решаващо значение има ритъмът. Само чрез
пропитата с усещане ритмична пулсация може да се почувства стилът на Бах.
Тя е основата и жизненият нерв на неговата музика. Самата природа на този
стил изисква всеки, дори и най-краткият тон, точно да се постави в общото
единно движение, в строго съответствие с обкръжаващата го звукова тъкан.
Интонационният рисунък трябва да бъде ритмически изравнен, ясен и отчетлив. Забавянето в края на частите трябва да се използва внимателно. Леко
забавяне е възможно в последните тактове на алемандата и сарабандата.
То подчертава самостоятелното значение на всяка от частите. Бързите части
повече от всяка друга изискват забавяне в края, а във финала минималното
забавяне е необходимо като завършващо цикъла. Оживяването на темпото,
като правило предшества неговото разширяване и обратно – това е така нареченият агогически акцент, подчертаващ опорни тонове в мелодическата
линия, скрити гласове и оргелпункт, представляващи специфично средство,
приложението на което произтича от специфичността и особеностите на Баховия полифоничен стил. Подчертаването на скритата полифония става и
чрез щрих tenuto. Той внася елемент на ритмическа свобода. Много често
установената ритмика може да създаде впечатление за статичност. Особено
трябва да внимаваме при употребата на tenuto в секвентни построения, където опорните тонове се намират на едни и същи времена в такта. Добре е да
се използва за подчертаване на скрит нисък глас, особено след голям скок. В
бавните части с tenuto могат да се подчертаят отделни тонове в мелодията.
Овладяването на тънките технологични прийоми, помагащи да се постигне разнообразие на звуковата красота, е едно от необходимите условия
за високохудожествено изпълнение. При изпълнението на едногласна мелодична линия, тембърът в различните регистри спомага за по-отчетлива
скрита полифония. Когато звученето на мелодичната линия - първооснова на
Баховата полифония - не бъде достатъчно изразително и ярко като темброво
качество, то такова изпълнение, въпреки всички негови положителни страни, може да се окаже схематично и безжизнено. Да не забравяме акустичните особености. Висок регистър - отворен тон, нисък регистър – затворен,
изискващи качествена амбушюрна постановка. Смислената артикулация на
мелодичната линия в сонатите и партитите представлява една от главните
трудности за изпълнителя. Без правилното легато е невъзможно да се придаде гъвкавостта и пластичността на Баховата кантилена, непрекъснатостта
на мелодичния поток. Кратките щрихи са по-уместни в бързите части на партитата, защото по-силно изразяват танцувалния й характер /куранта, буре/.
Този приблизителен критерий за избор на щрихи съвсем няма нормативно
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значение. Възможно е, при така наречения ефект на ехото, динамичният
контраст да бъде допълнен със смяна на щриха. Щрихите detache и tenuto се
прилагат в бавните и умерените части, като обикновено се редуват с legato.
Динамиката трябва да разкрива не само мелодичния рисунък, а и да подчертава, повече или по-малко, промените в звучността, както и границите
на отделните построения в музикалната форма. Този род динамика трябва
да бъде преимуществено крупна по план, обединяваща големи построения с еднородна звучност. Причината за това явление е в самата природа на
Баховия цикъл, която се основава на контрастни съпоставяния на частите,
от които всяка се характеризира, малко или много, с определено устойчиво
емоционално-психологическо състояние. Отличителна особеност на нюансите в Баховата музика е скромната по мащаби динамична градация. Въздействието на ефекта ехо, произтича не толкова от различието в силата на
звука, колкото от внезапната смяна на нюансите, съответстващи на границите на мелодичните построения.
Първата част на партита за флейта-соло a-moll, BWV 1013 е АЛЕМАНДА.
Тази част поставя и най-големи изпълнителски трудности. Сложна, подвижна
фактура, без паузи и цезури за дъх. Тънко се използва тембърът на флейтата,
ниският й регистър при силна въздушна струя е плътен, сочен, особено при
дървените флейти от тази епоха, средният е по-слаб, нежен, с меки окраски.
Характерът на музиката е обусловен от типичния за флейтата щрих detache.
При изпълнението му артикулацията и атаката могат да бъдат различни, в
зависимост от динамиката и темпото. Този щрих носи Бахов нюанс. Встъплението му е по-меко, но ясно. Според логиката на Баховото фразиране,
трябва да подчертаем, да се облегнем на определени тонове, като използваме щрих tenuto. Артикулацията на този щрих е активна, силна, изискваща
характерен натиск в дъха. След атаката дъхът отслабва леко. Този щрих е
много подходящ за представянето на ниския глас при латентна полифония.
Успоредно с това трябва да отчитаме и силните метрични времена. Големите
скокове не само подчертават динамизма на музиката, но са ефектни и в чисто инструментален, виртуозен план, създавайки красива игра на регистрите.
Цялата част преминава в непрекъсната пулсация в шестнадесетини ноти.
Технически погледнато, трудността в случая идва не толкова от правилното
представяне на нотния текст, а от изпълнението му в подходящото темпо и
характерното за стила на Бах фразиране.
Следвайки логиката на казаното до тук, стигаме и до друг проблем с водещо значение - дишането. За да се преодолеят посочените проблеми, инструменталистът трябва не просто да има правилно дишане, но то трябва да
бъде и много добре развито. Този проблем поставя изпълнителя пред из48

ключително трудната задача, от една страна, да се справи с непрекъснатата
шестнадесетинкова пулсация, а от друга - да спази фразировката, щриха и
стила. Композиторът използва флейтата във всички регистри, като по този
начин показва нейните възможности като тембър и звук. Това обаче поражда проблема за правилното боравене с въздушната струя в различните регистри, в търсене на точния тембър на флейтата за всеки тон. Вибратото се
използва много пестеливо в тази епоха и се характеризира със специфично
интерпретиране чрез „издуване” на тона. Динамиката трябва да е изключително дозирана, с изключение на ехо ефекта - forte и piano пасажите, характерни не само за Бах, а и за епохата на Барока. Леко динамическо изграждане може да се търси при провеждането на секвенции.
Накрая, но не и на последно място, трябва да споменем и темпото. То трябва да не се променя въпреки всички трудности, които изброихме и въпреки
някои леки отклонения, породени от логиката на интерпретация. Трябва да
се предпазваме от форсираното звучене на отделни фрази, което е в противоречие с изискванията на стила и необходимостта от пресъздаването на
цялостна, пластично развиваща се едногласна линия.
Втората част – КУРАНТА, напомня образите на алемандата, но тук те са
по-мъжествени и емоционални. Музиката е динамически по-разнообразна
и контрастна. Й. С. Бах запазва характера на старинния танц, подчертан от
тембъра и виртуозните възможности на инструмента флейта. Трудностите
при интерпретирането на тази част идват не само от бързите шестнадесетинкови пасажи, които трябва да бъдат изсвирени с лекота, но и от големите
интервалови скокове - децими, ундецими, терцдецими – в осмини и шестнадесетини ноти, носещи скрита полифония. Това изисква бърза диафрагма
и точно боравене с въздушната струя според регистъра за постигане на чисто
интониране и типичния характер на танца. От значение в случая е и правилната амбушюрна постановка, както и постановката на звукоизвличане. През
Барока авторите не са отбелязвали щрихите в своите произведения. Бах не
прави изключение. Спорове как трябва да бъдат поставени легатите има и
днес. От една страна, те трябва да се изсвирят както е прието в Бароковата
епоха. От друга - според стила на композитора. А от трета - според по-лесното
звукоизвличане при инструмента и чистото интониране. Редактори на някои
издания си позволяват да поставят щрих legato с цел улесняване на изпълнителя, променяйки в известна степен типичната Бахова логика на мислене.
Истината трябва да се търси в общото осмисляне на тези компоненти. Освен
legato се среща специфичния за Бах щрих detache, който беше разгледан в
първата част на партитата. В куранта композиторът използва предимно среден регистър – най-благозвучният и отчасти нисък и висок регистър. Ди49

намиката се движи около mezzo forte. Възможно е частично прилагане на
вибрато, което да доведе до преодоляване на етюдността в изпълнението и
да спомогне за постигане на по-красива звучност при различните щрихи.
САРАБАНДА е третата част от партитата за соло флейта. Тя е красива и
изразителна кантилена. Мекият тембър на флейтата създава мечтателно,
прозрачно звучене. Сарабандата притежава лиричен колорит, който внася
успокоение и отнема напрежението между подвижните части. Композиторът отново използва предимно средния регистър на флейтата, който е с
по-топъл и по-нежен тембър, а в кулминацията залага на високия регистър
и с това допълнително подчертава важността на момента. Основно трябва
да се работи върху тона, за постигането на качествен звук, за плавното преминаване от тон в тон, за правилното изграждане на цялата фраза. Затова
трябва да се обърне особено внимание на постановката на звукоизвличане
- дихателната техника, правилното водене на въздушната струя и амбушюрната постановка. Трябва да се внимава прочувственото изпълнение на
отделни тонове или фрази да не звучи само за себе си, а да е в контекста на
цялостната мелодична линия. Мелодичната линия на сарабандата е образувана от двутактови построения, с опора на първото време на втория такт.
Четвъртата част е БУРЕ и представлява бърз и мъжествен танц. Въпреки
минорния лад, музиката на тази част е светла, даже празнична. Четвъртата
част на партитата по правило трябва да бъде жига, но в случая Бах я заменя
с буре. То трябва да звучи леко, пъргаво, закачливо. За да се постигне това,
освен бързото темпо се изисква някои от осмините ноти да се свирят в щрих
staccato, съобразен с Баховия стил. В случая, този щрих се постига като се
облягаме на въздуха чрез диафрагмата, без да има силно изразено встъпление с език. Освен това, в края на някои мотиви, върху четвъртините ноти,
има леки акценти, при които в по-голяма степен се използва диафрагмена
атака. Мотивите са подредени като „въпроси и отговори“. Необходимо е да
се осъзнаят много точно, за да се изсвирят фразите правилно логически, за
довеждане на цялостното изграждане на дяловете, респективно частта. Отчетливо трябва да се редуват мотивите – „въпроси“, изсвирени във forte с
„отговорите“ в piano. Шестнадесетинковите пасажи трябва да звучат виртуозно, леко, независимо от скоковете на сложни интервали, които присъстват
в някои бързи пасажи. Метричната пулсация създава опора на мелодическото движение.
Добросъвестното съблюдаване на нормите и предписанията не би довело до някакви значителни художествени резултати, ако у изпълнителя не е
развита способността самостоятелно да вникне в сложния свят на музикал50

ните образи. Практическите съвети могат да донесат истинска полза само в
случай, че изпълнителят сам бъде вътрешно убеден в тяхната правилност и
целесъобразност.
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АЛЕКСАН ЧОБАНОВ
Шест виолончелови сюити във вечността
или
Йохан Себастиан Бах, танцувалното начало,
скритата полифония и еволюцията
на изпълнителския апарат
Йохан Себастиан Бах е име известно на всеки мирови гражданин, който
има поне малка връзка с музиката. В средите на професионални музиканти
Бах е сред най-тачените композитори. Баща на неповторим композиторски
стил и посредством него, провокатор на създаването на още по-развит изпълнителски стил и техника.
Сред неговите произведения много ярко се откроява опусът сюити за соло
виолончело – шест на брой. И до днес те са неизменна част както от изпълнителската практика, така и от педагогическата работа по обучението на виолончелисти. Неизменни са за изпълнителите, заради тяхната художествена
стойност и еталонност за бароковата музика и естетическо красивото начало.
Неизменни са и за педагогическата практика и подрастващите обучаващи се
както заради съдържателността си, така и заради вплетените в тях технически трудности и изпълнителски похвати актуални и до днес.
Идеята да бъдат писани танцови сюити за неакомпанирни инструменти не започва от Бах, но той е първият написал такива за виолончело. Към
времето на тяхната поява виолончелото е едва на четиридесетата година от
съществуването си като солов инструмент. /бел. авт. произлязло в Италия в
средата на 17в./
ТАНЦ, СТЪПКА, СПОМЕН ЗА ГЕНЕЗИСА НА
СТАРИННАТА ТАНЦОВА СЮИТА.
Първите познати наръчници за танцови стъпки от епохата на ранния барок
са наръчниците на Доменико да Пиачента – Италия и Мишел Тулуз – Франция. Интересен факт е, че и в двата наръчника се наблюдава хармонично и
еднакво развитие на идеите за танцови стъпки. Двамата разделят стъпките
на два вида, съответно различно наименувани според езика:
Ходови /ходещи/ стъпки
ИТАЛИАНСКИ
bassa-danza
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ФРЕНСКИ
basse danse majeure

/пре-/ Скачащи стъпки
ИТАЛИАНСКИ
saltarello

ФРЕНСКИ
basse danse
mineure

С разпространението на тази традиция в Англия и Германия, тези типове
стъпки получили своите местни наименования, а именно:
Ходови /ходещи/ стъпки
АНГЛИЙСКИ
pavan

НЕМСКИ
Tanz

/пре-/ Скачащи стъпки
АНГЛИЙСКИ
gagliard

НЕМСКИ
Nachtanz

Предполага се, че въз основа на това структуриране е еволюирала бароковата танцова сюита.
В ранния XVII в. определянето на националните стилове и композиторският подем позволили„оживен обмен на музиканти между страните /Франция,
Италия, Германия, Англия/... и тази мобилизация оставила своя отпечатък
върху сюитата“1.
Всяка страна допринесла за формирането на бароковата сюита по свой начин:
А/ Италия – със създаването на китарата;
Б/ Франция – със създаването на лютнята и клавишни инструменти;
В/ в Германия замислили инструментални танцувални форми, като
дали специално място и на Полските танци.
Г/ в Англия доразвили стъпковия модел pavan-gagliard;
Като резултат от обмена на артисти, се явил хибрид от различни национални стилове. Френските лютнисти, английските музиканти и вокалисти и
немските клавесинисти, всичките спомогнали за стандартизирането на реда
на бароковата сюита, а именно:
А/ Алеманда     Б/ Куранта     В/Сарабанда
Този ред бил използван от повечето композитори в тези държави с изключение на италианците, „които запазили своята Ренесансова класификация на
танците“2.
Добавянето на Жигата станало около средата на 17в., като вината за това е
на френските лютнисти, които го привзели от народният танц “jig” на английските музиканти.
Постепенно моделът Алеманда – Куранта – Сарабанда – Жига открил пътя
си до Германия, където станал стандартна форма, докато постепенно отмрял
през средата на XVIIIв.
До края на XVIIв. популярността на лютнистите отшумяла. Интересът бил
насочен вече към семейството на виола да гамба и клавесина, които запълнили оставената от лютнистите празнина.
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За развитието на старинната сюита и нейната еволюция до Бах значение
имат и предхождащите творби на Марен Маре за виола да гамба, както и
тези на Франсоа Купрен – за клавесин. В тях се наблюдава монополизиране
на инструменталната танцувална музика на късния XVIIв., но в тях също се
формира и т. нар. „приключваща група“ танци: гавот, менует, буре, канари,
шакона, жига.
НОВОТО В БАХОВАТА ВИОЛОНЧЕЛОВА СЮИТА. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА
МЕЛОДИЧНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И СКРИТАТА ПОЛИФОНИЯ.
При Бах сюитата като цяло претърпява доста промени. Той дава живот на
шест сюити за виолончело, въпреки относително скорошното създаване на
инструмента. Сред най-важните промени е добавянето на части, които не са
свързани с танца. Това е прелюдът – част еталонна за Баховото творчество,
като в сюита №5 той еволюира в прелюд и фуга, макар и да не е изрично
отбелязан. Всяка сюита, без изключение, започва с прелюд. Умелата подредба на танците, както и подборът на композиционните методи прави тези
сюити неповторими бижута в короната на Баховия гении.
Изглежда комбинацията на националните стилове е била основна цел при
композирането на шестте сюити. Всяка танцувална част всъщност има своя
характер и маниер на изпълнение, които са се определяли като френски и
италиански. Освен характера обаче, Бах вложил и сложни полифонични похвати, които са характерни и за доста други негови произведения.
Най-общият характеризиращ похват се обуславя от факта, че тези шест
диаманта са написани за мелодичен инструмент с малко възможности за изпълнение на хармонични интервали. Този похват е т.нар. скрита полифония.
При нея се наблюдава появата на различни самостоятелни гласове в едногласна мелодия, като различаването им става на базата на тяхното значение
за развитието на мелодичната линия и тяхната октавово-темброва принадлежност. Познаването на органовите изпълнителски похвати, като промяна
на регистри и динамики, би подпомогнало в огромна степен виолончелиста
изпълнител в неговата ориентация из дебрите на скритата полифония.
С използването на проходящи тонове, аподжатури, арпежи, пищна орнаментика и педални тонове, Бах създава плътна структура, която в повърхността си съдържа щрихи на танцови елементи, но в момента, в който се
редуцират изписаните полифонични линии се разкрива ясна ритмика, характерна за съответния танц. Казано по малко по-обобщаващ начин – Бах
замаскира в една непрестанна и сложно-организирана мелодико-ритмична
тъкан танцувални елементи, чрез похвата на скритата полифония. При пообстоен анализ наблюдаваме, че тези пулсации освен идеята за танцова
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определеност на частите, дават ясна информация и идеи за хореографски
композиции.
ВИОЛОНЧЕЛОТО ПРЕДИ 3 ВЕКА И НЕГОВИЯТ ОБЛИК ДНЕС.
РАЗВИТИЕТО НА ИНСТРУМЕНТАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ И
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ В ПЕРИОД ОТ 300 ГОДИНИ.
Бароковото виолончело се различава доста в конструкцията си от днешното виолончело. В следващата сравнителна таблица ще посочим някои основни аспекти, в които се различават бароковият и съвременният инструмент:
АСПЕКТ

БАРОКОВО
ВИОЛОНЧЕЛО

СЪВРЕМЕННО ВИОЛОНЧЕЛО

Гриф и
шийка

Гриф по-къс в края си от то
зи на съвременното виолон
чело, а шийката е била накло
нена под по-остър ъгъл

Грифът е по-дълъг в края си, като
дава възможност за по-голям тонов обем, а шийката е наклонена
под по-малък ъгъл

Позиция и
стабилност

Стабилизирането е ставало
с помощта на краката, като
инструментът се е задържал между тях

Стабилизирането се получава с
помощта на шип, който има и
акустично значение, като инструментът се обляга на гръдта
на изпълнителя с долната част на
шийката си

Способ на
настройване

Само и единствено посредством ключове, спецификата на струните не е провокирала и позволила изобретяването и използването на
фикс-машинки

С помощта на ключове, както и
с възможностите на фикс-машинки за фина настройка, като с
навлизането на металните струни
влиза в употреба и редуктор на
волф-тонове

Струни

Кожени – обикновено от
животински черва, обвити
с тънка тел, като техните
възможности в динамичен
план са били ограничени

Метални – напоследък с метално
ядро обвито с метална навивка за
стабилност. Поради спецификата
си, металните струни оказват поголямо напрежение при опъване
и съответно издават по-силен
звук
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Лък

Дървен, дъгообразен, нестабилизиран откъм център
на тежестта, което е налагало да се хваща по-навътре,
към средата на лъка, на
място, което да стабилизира центъра на тежестта

В днешно време освен дървените се срещат карбонови, като
включително е правен опит за
създаване на лък, който да бъде
с метални косми /неуспешен/.
Съвременният лък е с права
пръчка с точно определени тежест и център на тежестта, което
изменя и захвата, пренасяйки го
към жабката.

Всичко изброено дотук предполага, че виолончелото в началото си е било
не особено техничен инструмент, неспособен на твърде силни динамики, но
въпреки това много предпочитан точно заради меката си звучност. Наред с
липсата на прагчета указващи тоновите височини, създаването на обвитите
в метал кожени струни през 1660г. в Болоня, вече окончателно го доразвива,
давайки му виртуозни-технически възможности, но то все още има доста
път докато достигне познатия ни днес вид.
Необходимо е да се отбележи, че всъщност виолончелото е наследник на
семейството на виола да брачо, а не на виола да гамба. Това е семейството
на цигулките и на съвременните виоли. Единствен наследник на старинните
виоли, главно по строй /но не брой струни/ и форма – това е контрабасът.
И все пак и с ранните си характеристики виолончелото е имало потенциала
да продължи своето развитие и да се превърне в пълноправен член на фамилията на съвременните струнни солови и оркестрови инструменти.
В развитието на струнните инструменти като цяло, особенa роля играят
няколко големи лютиерски фамилии – Амати, Страдивари, както и Джузепе
Гуарниери, Николо Галиано и други по-малко известни майстори. Макар и
творенията на повечето от тях да са свързани главно с изработката на цигулки, реформите, които те налагат в изработката на инструменти се отразяват
и в еволюцията на виолончелото. В това число влизат появата на шипа и
изправянето на пръчката на лъка, с центрирането на тежестта му, позволявайки появата на все по-висока техничност и по-виртуозни възможности на
изпълнителския апарат на база по-добрата стабилност на инструмента.
В днешни дни, дори когато всички се възползваме от максималните възможности на нашите инструменти, все още се наблюдават опити за развиване на виолончелото. Предприемчиви майстори лютиери и инструменталисти
се опитват да въвеждат иновации, които обаче, все още не намират широко
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приложение, предвид своята нефлексабилност или неприложимост. Такъв
е опитът на Пабло Казалс да създаде лък с метални косми с цел по-добро
звукоизвличане в по-силни динамики, който опит всъщност не се увенчава с
успех. Дали виолончелото е достигнало своят най-развит вид?
С навлизането на новите технологии пък се появяват и електронни инструменти, които според мен, наречете ме консервативен, ако пожелаете, не са
подходящи за изпълнение на музика от различните отминали епохи. Като
рожба на новите технологии те са по-скоро техен слуга и са ограничени в услугата си. Смятам, че звукът от електронен инструмент никак не може и не
трябва да бъде сравняван с този от акустичен.
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ БАХОВИТЕ ШЕСТ СОЛОВИ СЮИТИ
В ДНЕШНАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ПО ВИОЛОНЧЕЛО И
НЕИЗМЕННАТА ИМ АКТУАЛНОСТ И ДО ДНЕС.
Доказалите се с огромен художествен потенциал и възможности за развитие сюити за виолончело-соло днес намират своето огромно и изключително
важно място в обучението на млади инструменталисти. Със своите транскрипции за контрабас и китара, както и със своя лютневи първообраз, те подпомагат много работата и на други музиканти. Заложените в тях технически
и художествени проблеми стимулират учениците да развиват логическо
мислене, способности за анализ на произведение – формален, естетически,
задълбочен, и не на последно място, развиват техните изпълнителски способности.
При пристъпване към работа с коя да е от шестте сюити следва тя да се
прегледа и нейните части да се анализират в търсене на изпълнителски особености, които на пръв поглед са прикрити от плътната фактура – полифонични особености, танцувални пулсации, необичайни мелодико-ритмични
ходове и др.
Неизменната им актуалност и до днес се обуславя от факта, че три века, с
всичките си особености, те са развивали успешни инструменталисти, възпитавали са у тях естетическо чувство и виртуозни технически умения. От
своя страна, с еволюцията на инструмента и изпълнителския апарат, сюитите
също са получили своето развитие, като днес макар и автентично изпълнени, в тях се срещат и някои по-съвременни идеи, дело на изпълнителите.
Всичко това, разбира се, е провокирано и от факта, че самият Бах не е указал
никакви щрихи и динамики в която и да е част, което /предполагаемо/ е в
резултат на факта, че танците залегнали в основата на бароковата сюита са
били вече познати до съвършенство на изпълнителите от онова време, а и
по този начин композиторът е давал свобода на интерпретиране.
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Явен факт е, че Баховите сюити за соло виолончело и занапред ще останат неизменен изпълнителски и педагогически репертоар. Особеностите им
ги правят предпочитани за развиване на художествено-естетически вкус и
възпитаване на технически умения в младите инструменталисти. Наред с
всички технически особености, с които е редно да се съобрази интерпретаторът, се явява танцувалността, онази скритата под булото на полифонията,
залегнала във всяка част на сюитата, както и особеностите на изпълнение на
прелюда, като привнесена от Бах част.
Съобразяването с фундаменталните изисквания на Баховите сюити ще
възпита неповторим вкус към всеки тип музика, развивайки интелектуалните и интерпретаторски способности. Считам, че всеки уважаващ себе си
изпълнител трябва да има тези сюити в репертоара си.
БИБЛИОГРАФИЯ:
1. “The Influence of Baroque Dance in the Performance of Johann Sebastian
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Павел Найденов
Пърформънсът, като социално-художествен
продукт на изкуството на хх век
Пърформънс – отваряйки aнглийско-българския речник, за да проверим смисъла на думата в превод, ние четем – „изпълнение, изява, представление”.
Това е вярно, но в тесен смисъл, в сферата на изкуството и по-точно
изкуството на ХХ век, тази дума придобива и друго значение. Терминът
„пърформънс” свързваме с постмодернистичните традиции на западната
култура. Той представлява свързващо звено между различни течения в
изкуството на ХХ век. Погледнат по този начин терминът „пърформънс”
е тъждествен с „арт–пърформънс”, “пърформънс-арт” и др. За първи път
за „арт-пърформънс” се говори в трудовете на видни критици и арт-журналисти през 60-те години на миналия век в САЩ. Първоначално употребата му е била с цел да се опише всяко живо художествено изпълнение,
събитие, което включва работи както на музиканти, така и на поети, режисьори, актьори, художници и други артисти, които работят в сфера на
визуалните изкуства. Терминът бързо придобива популярност и влиза в
употреба, за да бъдат описани събития, случващи се не само в САЩ, но и
в Европа и Азия.
Като течение в изкуството пърформънс – арт е факт от 50-те и 60-те години на миналия век. Разглеждан в този дискурс, смисълът на пърформънса
се свързва с тенденциите, които променят досегашното разбиране за изкуство. Една от идеите, зад които застава пърформънса е, че изкуството може
да се продуцира и генерира навсякъде и по всякакъв начин. Изкуството,
събрало през вековете толкова потенциална енергия, днес не може да бъде
затворено в пространството на галерии, концертни зали и пр. Протичането
на пърформънс – арта може да бъде режисирано предварително, но също
така може да бъде и спонтанен акт, плод на художествено-артистичното решение на изпълнителя. Пърформърите (артистите, които извършват акта
на пърформънса) често правят публиката част от акта на пърформънса,
като им задават определени задачи, които трябва да изпълнят, за да може
пърформънсът да се осъществи. Но не са единични и случаите, при които
публиката не просто не е ангажирана с дейности, спомагащи протичането
на живото изпълнение, но тя дори отсъства – въобще не е поканена. Пърформърът прави запис на изпълнението, който документира случилото се и
евентуално тогава то може да достигне до определена аудитория. Но това
остава единствено в правото на пърформъра да реши съдбата на своето
изкуство.
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Поради естеството на пърформънса трудно можем да извлечем основни характеристики на това явление в изкуството на ХХ век. Това е резултат
от дълбокото убеждение на артистите, че изкуството трябва да превъзмогне стиловите „капани”, които водят до ограничаване на творческата
свобода. Артистите споделят идеологията, че неутвърдената устойчивост
или изчистената стилова творба е тази творба, която ще остави следа в
историята на изкуството. Пърформътивният характер на модерното изкуство отрича твърдението, че творбата, която е строго издържана стилово,
е тази, която ще носи кода и духа на ХХ век. Пърформънсът се опитва да
събори вековните конвенции насадили се в изкуството, усмива тяхната
същност, демонстрира пренебрежение към консервативното мислене и
го обвинява в назадничаво и спиращо прогреса на и в изкуството.
Пърформънс–артът е не просто течение в изкуството, но и социална позиция и идеология на редица творци пърформъри, критици на изкуство, цели
академични съсловия, галеристи, куратори, водещи артистични кръгове,
музиканти, актьори и други.
Една от отличителните черти на пърформънса ще донесе повече яснота
относно някои от водещите идеологични схващания на привържениците на
това изкуство, а именно съдбата на творбата.
Пърформънсът е изкуство, чиято творба не се продава. Тя не може да
се купи и притежава. Не може да бъде окачвана на стените на галерии
и включвана в ценовата листа заедно с другите „експонати”. Не може да
бъдат предоставени авторските права, защото за пърформъра творец и
артист това е измяна, равностойна на това да се отречеш от съществуването си или да живееш анонимно, изгубил своята идентичност, превръщайки се във фабрика за направа на пърформънси, които продаваш на
ниска цена.
През годините пърформътивната практика търси иновации в отношението си към публиката. Опитва се да изгражда мостове на жива комуникация, с които да я достигне и спечели на своя страна и така да избегне
функцията – медия на галерийните пространства, работата на куратори,
музикални мениджъри, PR-и, концертните зали, театралните салони и
други.
Това е вид социален коментар върху чистотата на изкуството. Пърформънсът, както и неговите близки по идея течения в изкуството от това време, а
именно флуксус, акции, хепънинг, видеоарт, дават своята оценка на случващото се в изкуството.
Практиката на пърформънса и флуксуса свързваме с имената на видни
музиканти, композитори, критици, акционисти, редактори на водещи списания и вестници за култура и изкуство, видео-оператори, художници, поети,
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хореографи - такива са: Джон Кейдж, Нам Джун Пайк, Йозев Бойс, Волф Фостел, Алън Капроу, Джордж Брехт, Джордж Мъсюнас, Жина Пан, Пина Бауш,
Лори Андерсен и много други.
Петдесетте и 60-те години на миналия век представляват катализатор за
развитието на вече споменатите течения в модерното изкуство. Този период
представлява огромен масив от хепънинги, евенти, флуксус – концерти и
това е малка част от случващото се с изкуството по това време. Тези течения
са развиващи се, многовалентни и дефинирането им е безкрайно вариативно. Приликите и разликите им почти се размиват – факт, породен от многообразието на артистите, техните методи и начини на правене на изкуство. Но
всичките форми на пърформънс са обединени от социална ангажираност по
един или друг начин. Те представляват модерен феномен на културно ниво,
логично появили се във времето. Пърформънсът от 50-те и 60-те години,
както и хепънингът, концептуалното изкуство, Виенският акционизъм и други, имат свои първообрази в културен и времеви аспект.
Например можем да намерим прилика между пърформънса и проявите
на дадаизма, който се развива около І-та световна война. Дадаизмът се изявява в изящните изкуства, литературата, театъра, музиката, дизайна. Характеризира се с ярко нихилистичното си отношение към красотата и естетиката.
В голяма степен отрича естетическите конвенциални норми. Дадаизмът черпи вдъхновение от абсурдното, анархията. Поради това дадаистите не влагат
конкретен смисъл, послание в творбите си. Интерпретацията и анализът са
оставени на съзнанието на зрителя.
Дадаизмът е своеобразна реакция срещу буржоазно-националистичните
и колониални интереси, както и протест срещу културния и интелектуален
конформизъм. Стига до крайности в подигравателното си отношение към
конвенциите в изкуството. Дада е изкуство на абстракцията.
Футуризмът е друго художествено направление в изкуството, литературата и музиката. Неговия генезис намираме в практиката на артисти в първото
десетилетие на ХХ век почти във всички европейски държави. Той се основава в Италия, от Филипо Томазо Маринети, с първия „Манифест на футуризма” - публикуван във френското издание ”Фигаро” през 1909 г. През 1911 г.
Франческо Пратела обявява, че четвърттоновата музика е най-прекрасното
постижение на футуризма („Технически манифест на футуристичната музика”). Пратела се задълбочава в тези си естетически търсения и през 1912
г., в труда си „Разрушаване на квадратурата”, той говори за енхармонията,
полиритмията. Той дори вярва в симбиозата на двете противопоставящи се
начала – полифония и хармония.
Появява се музика на шумовете - „soundart”. Това е музика на градската
среда – фабрики, влакови композиции, шумове от човешки маси по улиците
съчетан с ритмични секции, звуци от града.
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Художникът Луиджи Русоло разработва футуристични инструменти, които
нарича „интонарумори”, а произведените съзвучия „руморармонио” (от rumour – шум). Подобни експериментални практики виждаме и в работата на
пърформънс-артистите от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години.
Годината е 1952, когато Джон Кейдж, авангарден композитор, водещ
музикален критик и експериментатор в сферата на музикалното изкуство,
прави своя първи пърформънс в Блек Маутан Колидж. Джон Кейдж е водеща фигура в изкуството от втората половина на ХХ век, заема централно
място в основаването на флуксус-концертите, наричани още музикални
пърформънси. Джон Кейдж прави редица музикални пърформънси, които са пропити с неконвенционални стилови белези, използва нови изразни
средства. Той има редица изследвания върху различни компоненти на музикалния пърформънс. Негово е изявението: „Музиката съществува и протича
тогава, когато публиката реши.” Тази естетика не е далечна и на останалите
артисти, работещи в сферата на пърформънс и флуксус. Тяхно кредо е: „Това
е изкуство и то съществува, защото аз казвам, че това е изкуство”. Това има
естеството на културен експеримент. При него музиката не просто излиза
от концертните зали, тя дори не намира мястото си в нотните петолиния. От
него извира музика непозната до момента. Търсят се начини за нейното „нотиране”, така се появяват флуксус- партитурите и комплексната музика като
цяло. Те представляват графични изображения, динамически знаци, отсечки, понякога цели абзаци текст, които спомагат за една уговореност как да
протече пърформънса.
През 1967 г. композиторът Корнелиус Кардю, силно повлиян от идеите на
Джон Кейдж, след 4 години работа, завършва една от първите флуксус - партитури- „Треатисе”. Ето примерни страници от партитурите на „Treatise”:
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Пърформънсът, акцията – те имат пълна свобода откъм изразни средства
и начини на протичането им във времето и пространството. Могат да бъдат
използвани картини или скулптури, поезия, танц, оперно изкуство, мултимедийна прожекция, лазерни ефекти, огън, вода, пръст, дори появя на диви
животни. Многообразието на пърформънса се определя и организира от
разнообразието на артистите и техните естетически търсения и реализации.
За успеха на пърформънса налице е необходимостта от ТОТАЛНО ПРИСЪСТВИЕ. Пърформърът не е просто „прожекция” на посланието, той самият е медиатор, послание и смисъл. Пърформънсът трябва да има характер на „културно генериран конструкт”. Изисква се многопластовост, но и
конкретизация на всеки жест; ясно послание, не само на думи и действие,
но и на визия. Пърформънсът е семиотично изкуство. Дори пространството и времето на протичане на арт-пърформънса търпят многопосочни изменения от обикновения си статут на сценична среда. Мястото, локацията
на пърформънса придобиват психологическо-пространствено значение и
е важно къде точно ще бъде реализацията на пърформънса.
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Музиката към музикалния пърформънс трябва да поражда визуализации
в публиката, както и визуалните образи от пърформънса да пораждат усещане за музика.
Лиляна Караджова, в своята статия относно явлението флуксус и пърформънс, заявява следното: „Симфония от един звук. Така звучи трясъкът на
вратата, която артистите от флуксус затръшват.”
Тази констатация се осмисля и затвърждава, когато имаме предвид
пърформънсите от 50-те 60-те години - например Нам Джун Пайк през
1962 г. и скандализиращият му пърформънс „One for violin solo”. В ръцете
си той държи скъпа колекционерска цигулка, която е високо оценена от
специалистите лютиери. В продължение на 5-6 минути той бавно почти
незабележимо издига цигулката. Изражението му подсказва предопределеност, решителност. В един момент Пайк стоварва със сила тялото на
цигулката върху ръба на масата пред него. От цигулката остава само спомен, а в пространството- публиката е станала свидетел на последния звук,
който е възпроизвел инструментът. Пърформънсът е знаков за флуксус, а
посланието е ясно – символът на красивия възвишен дух на конвенционалното изкуство трябва да бъде прогонен скоротечно.
Естествено не всички прояви на музикален пърформънс са свързани с подобни акции. Джон Кейдж има своя пърформънс „Въображаем пейзаж” за
12 радиоапарата. Той въвежда множество иновации в композициите си, като
– теория на вероятностите. Той е един от първите композитори, който написва произведение за симфоничен оркестър и видеопрожектор. Инвестира години в изследване на възможни симбиози между аудио и видео техниката,
в живо изпълнение, пише също така музика за вода.
Стив Райх – композитор на редица музикални пърформънси, измежду които „Клапинг мюзик” – музика чрез пляскане на ръце и музика на махалото
– пиеса за 8 микрофона, в която изучава ефекта на равнозакъснителното
движение в музиката.
Тери Райли – „In C”. Това е едно от най-крупните музикални произведения
от времето на постмодернизма. То позволява да бъде изпълнено от най-различни изпълнителски състави, като е изградено на принципа на фазите.
Има още много други композитори, както от 50-те, 60-те години на ХХ век,
така и от съвремието, които могат да бъдат дадени за пример Лори
Андерсен, Биьорк, но гореспоменатите дават достатъчна представа за разнообразието на пърформънса.
Пърформънсът има характер на утопия, която се противопоставя на класическата култура. Идеологията на пърформънса има за цел да детронира
функцията на твореца като абсолют и да го направи част от публиката. Пърформънсът трябва да провокира. Ако можем да кажем, че пърформънсът
има творба, то това е провокацията породена в публиката.
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Някои го наричат дързък артистичен вандализъм, ненужен експеримент,
артистична лудост, други намират нова естетика. Смятат за нужно творецът
да плува в непознатите и неопитомени води на звуковото изкуство. Благодарение на такива експерименти станахме свидетели на теорията и звука
на алеаториката, додекафонията. Благодарение на последователите на футуризма, много инструменти бяха усъвършенствани и модифицирани, така
че днес, в ръцете си, ние държим електронно пиано, електрическа китара,
безжични микрофони, пултове за правене на електронна музика.
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гл. ас. Светослав Карагенов,
Съпроводът – релации и ракурси
В началото на XVIІ в. в Италия се появяват издания, ориентирани към
регистрирането и описанието на явлението „генералбас”. Често срещаният
титул „Ръководство по генералбас” в жанрово отношение ги причислява
към инструктивната литература с практико-приложна насоченост. Присъствието на думата „акомпанимент” (наред или вместо генералбас) в
редица такива заглавия от края на века почти отъждествява двете явления и впоследствие се приема като доказателство за общата им рождена
дата.
Релациите на акомпанимента имат частнонаучни измерения и поставят
явлението в светлината на музикознанието – в отношение с други явления в сферата на музикалната теория и история. В имплицитна обвързаност с тях възникват ракурси към друга област на човешката дейност и
познание, дефинирана като общонаучна. По този начин в предстоящото
изследване третирането на съпровода както в относително по-тесен, така
и в широк обхват се залага изначално.
За да се маркират частнонаучните, специфично музикални релации, в
които явлението може да се окаже въвлечено е необходимо да се очертае „територията”, която заема понятието „акомпанимент”. Като изходно
положение може да послужи дескриптивното определение, дадено за
акомпанимент в електронната версия на Encyclopжdia Britannica: „Акомпаниментът в музиката е спомагателна част или части от произведение,
създадени да поддържат основната главна част и да и дава възможност
да прекъсва (да почива). В светската средновековна музика и в много
фолклорни и неевропейски музикални образци инструменталният акомпанимент на певец се състои от унисон или октавово удвоение на мелодията (понякога с малки разлики, които създават хетерофония), може да
се състои от ритмически фигури или бурдон, изпълняван на духов или
струнен инструмент. В европейската музика на XVI в. соловите песни се
изпълняват с лютнев съпровод в два основни маниера – акордов и контрапунктичен. В началото на XVII в. се появява практиката на б. с. - вид
хармоничен акомпанимент, импровизиран на харпсихорд, орган, основан
на акорди, които композиторът означава посредством цифри. До XVIII в.
този акомпанимент се използва да поддържа или солист, като в сонатите
  В България, наред с „акомпанимент“ като роден еквивалент с почти същото значение се употребява думата „съпровод“. На настоящия етап в изложението двете понятия се използват
по утвърдения начин, т. е. - като сионими. Бел. Авт.
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и соловите канатати на Бах, или инструментален ансамбъл (опери, Скарлати), изискващ от изпълнителя високи познания по контрапункт и орнаментика. Така ролята на акомпанимента става толкова важна, колкото и
тази на солиста.“[1] Анализът на представеното като произволен пример
определение би могъл да внесе някаква яснота по отношение на ракурсите, през които ще бъде огледан предметът на настоящото изследване.
Още в първото изречение в двучленна система е заявена категориалната
специфика на акомпанимента („спомагателна част“), чрез която се постулира невъзможността за неговата самостоятелна битийност. Изяснен
е и статусът на обекта („основната главна част“), спрямо който субектът
реализира отношението („да поддържа“) и с каквато цел „е създаден“.
Така акомпаниментът е представен като функционално подчинен представител на двучленна система от йерархичен тип. Второто изречение
дава информация за явлението в няколко различи посоки: историческа („средновековна музика“), общокултурна („светска“, „фолклорна“),
жанрово-номинативна („инструменталният акомпанимент на певец“),
композиционно-технологична („унисон или октавово удвоение на мелодията, понякога с малки разлики, които създават хетерофония, може да
се състои и от ритмически фигури или бурдон“) и завършва с описание
на конкретна практическа реализация („ритмически фигури или бурдон,
изпълняван на духов или струнен инструмент“). Следващите две изречения резюмират еволюцията на акомпанимента в конкретен исторически
интервал – XVI-XVIII в., засягайки неговите носители (лютня, харпсихорд,
орган), непосредствената му практическа реализация (импровизация),
видът и способите за означението му („акордов“, „контапунктичен“, „в. с.“,
„акорди, които композиторът означава с цифри“). С оглед общоприетите
дефиниции за видове многогласие звучи почти като предизвикателство
пояснението: „В европейската музика на XVI в. соловите песни се изпълняват с лютнев съпровод в два основни маниера – акордов и контрапунктичен.“ Почти по същия начин изглежда и последното изречение: „Така ролята на акомпанимента става толкова важна, колкото и тази на солиста.“,
влизайки в явно противоречие с първоначалното положение.
Изложеният кратък анализ на определението за акомпанимент достатъчно ясно разкрива следното:
1. Явлението е дълговечно и с пространна експозиция в сферата на музикознанието. В тази област са видими релациите му в теорията на многогласието, в музикалната практика, в историко-социалните процеси на
музикалното съзряване. Като предмет на теоретичното музикознание (при отсъствие на изначални теоретични постановки по темата) би
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следвало да се обърне внимание върху естеството на явлението, да се
изяснят неговата структура и технологични аспекти. Това веднага поставя
съпровода в релации с основните обекти на музикалната теория - типология на музикалния строеж, елементи, структури и отношения в музикалната система, логика и процесуалност на музикалното „ставане“. Ясно е, че
всеки от посочените обекти има многосъставна природа, което определя
конкретиката на ракурсите, в контекста на които ще се търсят и извеждат
спецификите на съпровода – в контекста на монодията, като многогласна проява, като метод за организиране, строене и осъществяване на музикалното цяло във времето. По-задълбочената детайлизация във вече
очертания контекст оправдава релевантното разглеждане на акомпанимента с частните форми на многогласието, с проблемите на музикалния
строй и на ладообразуването, с логиката и средствата за осъществяване
на музикалния синтаксис. Особено плодотворен е подходът към съпровода в контекста на музикалната фактура. Той налага изясняването на въпроси относно критериите за разграничаване на съпровода, способите за
структурирането му, естеството и предназначението му като компонент в
изложението. Последното разкрива важен ракурс за оглеждане на явлението – като функционална същност. Анализът на конкретните форми на
неговата изява би обосновало изготвянето на класификации на съпровода по различни показатели.
2. Акомпаниментът е явление, дълбоко обвързано с практиката. За
това категорично се произнася и Д. Христов: “В теоретичен план акомпаниментът се явява частен проблем на музикознанието. Като практическа
дисциплина той представлява частен проблем на клавирното изпълнителство.”
[3, с.79.] Поставянето на съпровода в един клас с изпълнителските практики е важен признак за диференциране на явлението
спрямо конвергентни същности като хармония, хомофония, фактура.
От този ракурс - като форма на музикално изпълнителство – освен към
комплекс от умения и сръчности и към интерпретационно майсторство,
се разкрива поглед и към богата инструктивна литература за постигането
им. Този факт ситуира явлението и в сферата на музикалната дидактика.
На свой ред съжденията относно качеството на създадения или изпълнения акомпанимент актуализират релацията “акомпанимент – музикална
естетика”.
3. Разглеждането на акомпанимента като предмет на историческото
музикознание има своите сериозни основания. За акомпанимент се заговорва от времето на генералбаса, когато се формира технология за съз68

даване на редуцирано (двупланово) многогласие. Понятието се свързва с
художествената сфера, но симбиоза между музикални средства, олицетворяващи идеята за съпровод се открива в много примитивни източници - примери за съвместно музициране на инструменталист и певец се
коренят в античността и дори преди нея.. Има ли акомпаниментът предистория?
В своята монография „Теория и практика аккомпанемента“, Люблински
твърди: “Акомпаниментът на вокалното произведение (…) се оказва
важен фактор, който способства за по-задълбочено проникване в природата на музикалното съдържание.” И по-долу: “Във всеки род изкуство
съществува голямо количество изразни средства, съвкупността от които
образува езиковия фонд на даденото изкуство. Тяхната значимост, историческа роля, естетическа същност далеч не са равноценни. Така например
интонацията и метроритъмът, разкрити в най-простите и извечни жизнени процеси, се явяват основа на музиката, елементи, определящи нейната същност. Хомофонно-хармоничният стил, обхващащ столетия от
музикалната история, по протежение на които произхождат нееднократни изменения на форми и стилове, може да се разглежда като елемент,
образуващ епоха, т. е. - като епохален. Но например, стилистиката на
романтизма се явява етапен елемент, внасящ видови отличия в родовата категория.”[2, с.4.]
В светлината на казаното, какъв е „рангът“ на акомпанимента в еволюцията на музикалното изкуство и в какви корелации е с етапните му трансформации? Отговорът на тези въпроси налага тезисни заглавия от типа:
„Акомпаниментът в епохата на...“
Обективна основа за разгръщане на многогласния инструментален съпровод се явяват:
- историята на инструмента;
- историята на многогласието.
Древните гърци са сред малкото антични народи с музикална писменост,
използвайки отделни означения за вокална музика и инструментален съпровод. Капитализирайки този факт в перспективата на еволюцията на
нотното писмо, Д. Христов твърди, че: “... сложното модерно музикално
художествено произведение не може нито да се роди, нито да се съобщи, нито да се възпроизведе без средствата на нашето нотно писмо...”[3,
с.104] Редно е това твърдение да се актуализира - сега, с наличието на дигитална звукозаписна и компютърна техника това вече съвсем не е така,
но той поставя съпровода в релация с историята на нотното писмо.
Редица музикални изследователи изтъкват комуникативната роля на
ритъма. Получавайки концентриран израз в танца, той често пренася жа69

нрово-националните му конкретизации отвъд географски и исторически
граници, превръщайки ги във всеобщо достояние - като носители на типизирани образи, настроения, национална характеристичност. Същевременно традиционен елемент на много национални танци е специфичното
темброво-инструментално своеобразие. Съвсем друг изглед има съпроводът в сферата на вокалната музика. Казаното е от особена важност, защото представя явлението в неговия конкретен „живот“ - като елемент на
определена жанрова система. То кореспондира със становището за „реалното проявявление на музикалните елементи само в сложна структурна
съвкупност.” и комплексния подход към акомпанимента допълнително
мотивира тезисите:
- Съпроводът в различни жанрове.
- Съпроводът в различни етноси.
Общонаучните ракурси към явлението „съпровод“ се проявяват имплицитно, при опит да бъдат разкрити определени предпоставки за едни
или други същности или за да бъдат обяснени конкретни отношения в
хода на настоящото изследване, но пряко произтичат от характеристиките
на неговия предмет. Разглеждането на сложно, многосъставно явление
от музикално естетво логично го поставя в полезрението на психофизиологията (теория на възприятието), а търсенето на обективност на изведените съждения – в сферата на акустиката. Системно-функционалният
подход към акомпанимента, разглеждането му като езиков компонент
или като „другост“ добавя към общата панорама лингвистични и семантични ракурси.
Историческата „отвореност“ на съпровода, размитите граници на явлението, пораждащи затруднения още при дефинирането му, както и
разностранните връзки, в които той влиза или се намира изискват панорамен подход при разглеждането му като обект на изследване. Основните проблеми, подлежащи на изясняване, могат да бъдат резюмирани в
следните

ТЕЗИСИ:

*Естество на явлението „съпровод“.
*Предпоставки за възникване на съпровода.
*Разпознаваемост на явлението като конкретна същност.
*Съпроводът – структура, функция, система?
*Акомпаниментът като „другост”.
*Акомпаниментът като „система“.
*Форми на изява на акомпанимента.
*Класификации на акомпанимента.
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*Акомпанимент и технология за изграждане на музикалния материал.
*Музикално-съдържателно и информационно равнище на акомпанимента.
*Устойчиви и променливи характеристики на явлението.
*Съпроводът и еволюцията на композиционната техника.
*Теория на съпровода и място на съпровода в общата музикална теория.
*Акомпанимент и жанр (форма)
*Практически и дидактически измерения на акомпанимента.
В обобщение избраният частнонаучен поглед върху явлението „съпровод“
цели да отговори на общите въпроси: Какво? От кога? Как? Къде? Общонаучният метод е насочен към отговор на въпроса: Защо?
Ползвана литература:
1. Encyclopжdia Britannica, www.britannica.com
2. Люблински, А., Теория и практика аккомпанемента, Л., М., 1972
3. Христов, Д., Към теоретичните основи на мелодиката, т. III, С., М.,
1988
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ас. Милена Богданова
Психология на солмизационните срички
Всеизвестно е, че общовалидните в много страни и до днес слогови названия на тоновете са създадени от Гвидо д’Арецо през XI век. Той е автор на
важния музикалнотеоретичен труд „Микрологус”. Това е многолико произведение, в което се говори за музикална теория, полифония и композиция, нотация и преподавателска практика за певци. Последното адресира писаното
главно към обучението на момчета и монаси да пеят както познати, така и
непознати свещени текстове. За тази цел Гвидо използва известен „Химн на
Свети Йоан”. Св. Йоан Кръстител се считал за покровител на певците. С химна
в негова прослава монасите се молели да бъдат предпазени гласовете им.
Преведен от латински текстът на химна гласи:
Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve poluti
Labii reatum
Sancte Joannes!

За да могат
свободно да възпяват, трептейки,
чудесата на делата ти
твоите слуги
отмахни всички (греховни) петна
от нечистите им устни
Свети Йоане!

Споменат в едно писмо на Гвидо (Epistola de ignotu cantu, 1028г.) до неговия приятел Отец Михаел, химнът представлява мелодия, изглежда написана от самия д’Арецо, по текст, приписван на Паулус Диаконос (VIII в.).
Следващото изложение е опит да се даде отговор на въпроса – имат ли
Гвидовите срички определено смислово значение, т.е. понятие за нещо
конкретно?! За целта са използвани препратки за сравнителен анализ.
Освен „канонизираните” Гвидови срички, внедрени в системите за музикално обучение в повечето европейски страни, съществуват и други такива
„изобретения” – официални за някои държави.
Индийските срички, използвани за названия на тонови височини, произлизат от съкращаването на символични термини, асоцииращи звуци, издавани от различни животни ( sa (shadja) – пее паунът, ri (rishabha) –песента
на птицата чапака, ga (ganhara) – блее козата, ma (madhyama)- викът на
чаплата, pa (panchama) – пее меко кукувицата, dha (dhaivata) – кряка жабата през дъждовния сезон, ni (nishada) – звукът, издаван от слона). В този
  Посоченият превод е публикуван в списание Музикални хоризонти, бр.4, 2008, в статията
„Гвидоизменената ръка” от Молле Вл., стр.28
  The New Grove, Dictionary of Music and Musicians, 1980, Т.17, стр. 464
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смисъл Гвидовите срички не притежават „веществен” смисъл, т.е. нямат понятиен смисъл за предмети или явления.
В музикално - теоретичната система на Древен Китай всяка ладова структура носи специфични функции на социална символика (първият лад – ю-хуа е предназначен за музика към небето – за жертвоприношения на Слънцето
и Луната, за молитва за дъжд; вторият – чан-хуа - за песни и химни, обърнати към земята – за плодородие, за пълноводие на езера и реки; третият е
за музика, звучаща в чест на Старите Учители. Колкото по- отдалечен е ладът
от изходния, толкова по-малко почетно е предназначението му. Шестият
– чжоу-хуа - е за приспивната музика на императрицата, а последният (12ти) - чжан–хуа - е за музиката, звучаща по време на веселбите на принца
– наследник. Същото се отнася и за сричките, предназначени за назоваване
на степените от пентатоничния звукоред: kung – управника, shang – чиновника, chьeh – народа, chih – постъпките, yь – вещите.
В Древна Гърция на различните тонови родове и ладови структури се придава определен характер – етос (дорийски лад – сериозност, мъжественост,
укротяващ страсти; хиподорийски – тъжен, плачлив; фригийски – мистичен
буен гняв; хипофригийски – за наслада; лидийски – щастлив; хиполидийски
– благочестив; миксолидийски – на младостта и удоволствията; хипомиксолидийски – перфектен за познания).
От разгледаните до тук препратки е видно, че Гвидовите срички нямат
подобни символични, нито етосни значения. Ако сричките на Гвидо, извлечени от началните строфи на химна на Св. Йоан, се знаят само от тези, които
познават цялостния словесен текст, то за незнаещите те остават безсмислени по значение.
Следва да се даде отговор на въпроса, определил заглавието на настоящата статия. Могат ли Гвидовите слогови наименования на музикалните
тонове да бъдат разглеждани в психологичен аспект?! Този въпрос препраща към аналогии.
Известно в психологията е явлението синестезия. „Синестезия е обобщаващо понятие за наличието на възприятия с интермодален характер и
различна комплексност, които са продукт от взаимодействието на различни
сензорни системи. При това не за всички участващи във взаимодействието сензорни системи са налице актуални дразнения в рецепторите.” С дру



Вирановский Г. Н., „Музыкально-теоретическая система Дрeвного Китая”, стр. 57
Музыкальная Энциклопедия, изд. Сов. Энц.,Т.2, стр. 306
Синестезия произлиза от гръцки език; συναίσθηση означава съзнание, συναίσθημη - усещане

  Дилова М., Никова Г., Ценова Б., Попова А., Царева Н., Атанасов Н., Райков Т., „Речник по психология”, НИ, С., 1989
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ги думи синестезията е название за състояние, при което възприятията се
свързват едни с други или представлява обвързване на представа за нещо с
представа за друго нещо. Синестетичните образи са изцяло вътрешни представи. Пример за синестетична връзка е така нареченият „цветен слух” или
„цветно чуване”. Известно е, че такава способност е притежавал Римски
Корсаков. Много музикални произведения (обикновено с програмен характер) са анализирани във връзка със синестезията. Такова произведение е
симфонията „Прометей” на Скрябин.
Допълнителното възприятие – вътрешна представа - може да се проявява като сетивно усещане (виждам нотен знак – чувам неговата абсолютна
тонова височина; изпявам музикалния тон посредством слоговото му название – виждам мястото му на клавиатурата – б.а.). Синестезия ще има, ако
едно сетивно възприятие (например чуването на музикален тон – б.а.) или
идейна представа (вътрешно представяне на клавиатурата на пианото - б.а)
същевременно предизвиква в съзнанието и друга представа. Друг пример
за вероятно синестетична връзка е често срещаната при певците нагласа
за обвързване на дадена тонова височина, включително и нейното слогово
название, с физическа представа за определена позиция на гласовия апарат.
Подобни „препратки” на една към друга представа могат да се посочат и в
методиката за обучение на музикалния слух. На основата на такива е изграден коронният труд на проф. Камен Попдимитров – „Метод за музикалномисловна техника върху гласова и инструментална основа”. В своето задълбочено изследване той разкрива възможности за изграждане и възпитаване
на музикалния слух посредством обвързване на слухови и зрителни представи със съответстващи мускулно двигателни усещания.
Изложените факти и разсъждения дават основание за нов поглед върху
създадените от Гвидо Д’Арецо слогови названия на тоновите височини.
През Средновековието познанието във всеки свой аспект е просто проява
на Божественото. Чувството на средновековния човек за безапелационно
преклонение пред Бога, Гвидо обвързва с представи за височинно разпределение на степените на звукореда и на съответстващите им интервалови
взаимовръзки. Идеята, създадена и развита от Гвидо (пеещите да си представят начална сричка от начална дума на съответен стих от химна на Йоан
Кръстител, за да интонират точно), текст и мелодия да се асоциират напълно
автоматично е мнемонически похват с голяма психологическа проницателност. Удивително е как създадената да отговори на тогавашни потребности
и натоварена да преодолее проблеми, несъотносими към съвремеността,
  Тази синестетична връзка се нарича синопсия (colour-hearing – англ., audition-colorйe – фр.)
 web.mit.edu/synesthesia/syn_refs.htlm – онлайн достъпни текстове на статии и експери-

ментални проучвания
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системата на Гвидо оцелява векове, издигайки се до позицията на принцип,
придобил универсално измерение, валиден и в днешно време.
Дотук изложеното аргументира отговора на горепоставения въпрос. Създадените от Гвидо, използвани и днес слогови названия на тоновите височини, могат да бъдат изследвани в психологичен аспект, тъй като позволяват синестетични връзки. Какви са възможностите за стимулиране на
синестетични взаимовръзки, посредством изложените по-горе асоциативни
представи е въпрос, който изисква експериментални изследвания и може би
дори нови координирани интердисциплинарни методи и изследователски
инструменти, които е вероятно да доведат до важни и полезни за методиката за развитие на музикалния слух заключения.
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хон. преп. Валя Янчовска
Тембровият слух – важен фактор при
изграждането на музикалния образ
Тембърът е параметър на тона, показващ количественото съотношение
между съставящите го обертонове. Това е тонoва характеристика, показваща
неговия състав. На тази база се формира така нареченият тембров слух. Тази
особеност на музикалния слух представлява способността да се разграничават с много голяма точност различни инструменти и гласове, да се разпознават тонови височини от различни източници. Тембровият слух е изключително важен фактор в процеса на изграждането на всяко музикално изпълнение.
Той се явява регулатор при осъществяване на интерпретацията и търсенията
на изпълнителя по отношение на звуковата картина. Благодарение на него,
всяко едно изпълнение се различава от останалите. Тембровият слух е тази
способност, която позволява да се превъплатят в звуци усещанията на изпълнителя и дава възможност неговия емоционален свят да намери външен израз. Само тогава би могло да се каже, че произведението оживява, диша, има
смисъл. Слуховото обучение е неразделна част от обучението по инструмент.
Възпитаването на звуковисочинен слух е обвързано с развиването и на тембров слух. Това е особено важно за тези инструменталисти, които сами възпроизвеждат височината на тоновете – струнни лъкови, духови инструменти,
тъй като тембърът е качество, което не може да се имитира. Тембровият слух
трябва да се развива още от ранна възраст. Ученикът трябва да изгради усет
за тембъра на инструмента. Като малки децата се стараят да изсвирят написаните ноти и като им прозвучи мелодията, за тях това е достатъчно. Системното възпитаване на тембров слух дава възможност за по-добро разбиране
на музикалните произведения и за по-задълбочен анализ и интерпретация.
Това се извършва предимно в занятията по солфеж, като неразделна част от
музикалното възпитание на всяко дете. Още от самото начало слуховото възпитание съпровожда заниманията с инструмент. При формирането на музикално-слуховите представи се изгражда и усетът за тембър – първоначално
като разпознаване на различни инструменти, а по-късно и като възможност за извличане на различен по качество звук от собствения инструмент.
На тази база се гради и вътрешният слух. Добре развитият вътрешен слух е
предпоставка за по-успешно реализиране на творбата. Той е изключително
необходим за всеки изпълнител. Благодарение на него се формира слуховата
представа за звуковата картина, към която се стремим. Когато тази представа
е достатъчно ярка, тя поражда необходимост реално да бъде чута. Следователно колкото по-развит е вътрешният слух, толкова по-ясна за изпълнителя
е звуковата картината, която трябва да пресъздаде. Разбира се, тук е важно
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до колко критично умее да се слуша собственото изпълнение. Изпълнителят
трябва да го оценява коригира, за да се доближи до искания образ. Пред него
стои нелека задача: да разграничи реално звучащото от своята представа за
него и като страничен наблюдател, да оцени резултата от своята работа. Понякога имаме налице много добре развит вътрешен слух, но не достатъчно
активен (по една или друга причина) външен слух. В случай на недостатъчно
внимателно вслушване, се пропускат несъответствията между представа и
реален звук.
Изпълнителят преди всичко е тълкувател. На него се пада задачата да разчете смисъла на заложеното от автора в текста. Тук стигаме до най-същественото – всеки изпълнител има своя собствена индивидуалност, свои отличителни черти, характерни особености, които не могат да бъдат имитирани.
Какво е различното при всеки от тях? Разбира се, всеки изпълнител е личност
със собствено светоусещане, култура, разбирания, възпитание и образование. Всички тези фактори оказват влияние върху интерпретацията на дадена
творба. Но те трябва да бъдат преведени на езика на музиката. Това става
изключително посредством тембровия слух на изпълнителя. Текстът остава
един и същ – десетки изпълнители интерпретират една творба, но всеки път
тя звучи различно. Тези разлики се дължат на различното качество на звука,
на различния звуков образ, който всеки един пресъздава. А качествената характеристика на звука, това е тембърът. Богатството на тембри и различен
звук зависи от степента на развитието на тембровия слух. Това се отнася
за всеки изпълнител, без значение какъв е неговият инструмент.
За да илюстрираме казаното до тук, ще анализираме как звучи едно и
също произведение, изсвирено от няколко различни изпълнители. По-долу
е изложена сравнителна характеристика на четири различни изпълнения на
Прелюд и фугa f moll от „Добре темперирано пиано” 1 том на Й. С. Бах. Целта е
да се покаже разликата по отношение на звуковата картина, която всеки изпълнител създава. Анализът е съсредоточен в онази част от интерпретацията, в която активно участва тембровият слух. Върху един и същ текст могат да
се приложат коренно различни идеи и всеки път като резултат да получаваме
едно убедително изпълнение. Въпреки разликите в характеристиките на звука при четирите интерпретации, всяка една от тях е ярка и убедителна. Бах
може да бъде интерпретиран по много различни начини. Някои предпочитат
да бъде изпълняван на старинните инструменти, за които е писано, други наподобяват този старинен звук чрез съвременните инструменти, трети предпочитат да използват всички възможности на инструмента, като придадат
по-съвременно звучене на творбите му. Във всички случаи говорим за търсенето на определен тембър, за определени качествени характеристики
на звука, търсени от изпълнителите. Всяка школа има определен маниер на
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„звуково възпитание”, учи на определени принципи и има свои естетически
критерии за изпълнителския звук. За настоящия пример са избрани представители на различни школи и националности, за да се проследят повече
линии на тълкуване. Това са: Татяна Николаева, Фридрих Гулда, Святослав Рихтер и Глен Гулд. И четиримата са ярки изпълнители с индивидуален почерк, световно признати върхове в изпълнителското изкуство. Рихтер
и Николаева са възпитаници на една школа - Руската и са творили по едно и
също време. Интересно е да се проследи общото и различното по отношение
на тембровите търсения в тяхната интерпретация на Баховата музика. Тези
сходства и различия са плод на взаимодействието между личността и традицията. Те доказват многопосочността на мисълта на човека и как тънките,
едва доловими различия могат да формират качествено различни внушения.
Рихтер е създал еталони в множество различни стилове. Той винаги е честен
към текста и към изизкванията на автора, независимо дали те са пределно
подробни или съвсем оскъдни. От друга страна Гулд, макар и спорен, създава
интересни и заслужаващи внимание интерпретации. Трактовката на Гулда в
известен смисъл е необичайна именно за тези Бахови произведения. Анализът е насочен към тези елементи, които се обуславят от факторите тембров
слух и вътрешен слух, а именно: обобщения музикален образ, който всеки от
четиримата създава – характер, усещане, звукова картина. Не са отразени
подробности, касаещи фраза, орнамент и др.
Прелюдията и фугата f moll от I том на „Добре темперирано пиано” се
счита за една от трудните за изпълнение. Фугата е четиригласна и разгърната. Нейната тема носи символното значение на кръста, използван от Бах, за
да придаде особена стойност на някои свои творби. Кръстът, като символ на
Божието страдание, заложен в темата на фугата определя както нейния характер, така и внушението, което създава у слушателя. Прелюдията и фугата
не са контрастни по замисъл. Прелюдията е изложена четиригласно, голямата изразителност на всеки глас предполага връзка с вокалните произведения на автора.
Противно на очакванията, Гулда свири прелюдията откровено бързо,
мислейки на едно, с много бързи, звънливи трилери и звук, наподобяващ
клавесин. Търси различна темброва окраска. Щрихът не е legato, а non legato, с ясна артикулация. Използването на педала е пестеливо. Добавя много
собствени украшения, което е белег, че търси да наподоби импровизационния елемент при изпълнението на старите майстори. Като цяло, неговият
звук и маниер на свирене подражават на тези от времето на майсторите
клавесинисти от Барока. Доста по-спокойно темпо е избрала Т. Николаева.
При нея началото е удобно разположено, търси кантабилен звук. Използва
повече педал. Трилерите са значително по-бавни, като на всеки тон от тях
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е придадено мелодическо значение. Малко по-бавно е темпото, избрано от
Рихтер. Неговото изпълнение се доближава по идея до това на Т. Николаева, ако сравняваме легатото, напевността и дори използването на педала.
Но има една основна разлика. Докато изпълнението на Николаева е много
нежно, ефирно, въздушно, то Рихтер се отличава с плътност на звука, наситен тембър, плътно туше, което придава по-голяма мащабност на звученето. Може би затова неговото темпо отива мъничко назад в сравнение с
темпото на Татяна Николаева. Така пак в границите на умереното, се създава
усещането за повече дълбочина, без това да тежи. Още един отличителен
белег е, че при Рихтер с голяма яснота се разграничават четирите гласа като
отделни мелодически линии със свой собствен тембър. Гулд избира другата крайност в темпото – много бавно. Удивително е майсторството, с което
обединява тоновете в една линия през такова голямо „разстояние”. Това се
дължи на внимателното вслушване. Отново вътрешният слух е факторът,
който позволява изграждането на мелодическата линия. Това става, като изпълнителят слуша внимателно как всеки тон заглъхва и си представя как го
„отвежда” към следващия. Това осигурява плавно преминаване от тон към
тон, както е например при духовите инструменти. При Гулд прелюдията е
много вглъбена, вниманието се концентрира във всеки звук, без да се губи
представата за цялото. Трилерите са точно изброени. Не навсякъде гласовете встъпват едновременно. Разлагането на акорди е също Бароков маниер,
който много добре се вписва в избраното бавно темпо, както и интересно
разчетените украшения. Както и при Рихтер, Гулд също има ясно разграничени четири гласа, но особеното е, че той придава различно значение на всеки от тях. Подчертава като важни някои отделни гласове (особено вътрешните), като им придава различен тембър и във всеки момент има доминиращ
глас. Комбинира щрихите, свири legato, след това non legato, когато иска да
подчертае някоя мелодична линия.
За разлика от прелюда, който разгледахме, във фугата има повече сходство от страна на пианистите. Темпата на Гулда, Рихтер и Николаева са почти
еднакви. При Фридрих Гулда се получава много ярък темпов контраст между
прелюда и фугата. Този контраст създава впечатлението, че фугата е дори побавна. Отново щрихът е non legato, но този път е свързан с педал. Получава
се интересен тембров ефект и звук, наподобяващ този на орган. Както при
прелюда, стремежът на пианиста е да остане в пространството на старинното
звучене. Интересно при него е, че свързва в legato квартовите скокове, обикновено такива и по-големи скокове се отделят с non legato. Добавя множество
украшения, което отново ни напомня за импровизация. Динамическите контрасти наподобяват ехо динамика, особено когато от forte при темата отива в
субито piano в интермедията. Тембровата асоциацията е насочена към ману79

алите на клавесина и регистрите на органа. При Татяна Николаева липсва контраст по отношение на характера между прелюда и фугата. Темата е много
изразителна, с мащабно динамическо изграждане и прибиране с diminuendo
към края. Този начин на изложение на темата продължава при всяко нейно
провеждане. По-нататък в развитието той прераства в леки агогични отклонения в темпото в края на всяка тема и нов подем при преминаваннето към
следващата интермедия. Тя подчертава кратките нотни стойности и с голямо
внимание ги отвежда към по-дългите. Не поставя никакви трилери през цялата фуга. Това ни кара да се вслушваме внимателно в дългите тонове и да
следим за тяхното отзвучаване и отвеждане. Рихтер впечатлява с невероятната си способност да проследява темата. Още първото й провеждане встъпва много категорично в legato и до края това не се променя при нито едно
провеждане на темата. Всеки път, когато се появи, тя винаги звучи по същия
начин – изцяло издържана в legato, без никакво накъсване на мелодическата линия, с ясно начало и водейки я до края. Междувременно останалите гласове не губят своите линии. Независимо от встъпването или провеждането на
тема, всеки глас продължава без накъсване своята мелодия със собствения
си щрих и тембър. До голяма степен част от Рихтеровите интерпретаторски
решения напомнят тези на Т. Николаева. Но фугата в изпълнение на Рихтер е с
по-настойчив, съсредоточен, сериозен характер, по-плътен звук, както беше
и при прелюда. Докато фугата на Николаева е по-разпята, по-меланхолична
и не така сдържана. Глен Гулд отново изненадва с решението си. Той изпълнява фугата в много по-бързо темпо. Постига силно изразен контраст между
прелюда и фугата, но със средства, различни от тези на Фридрих Гулда. Звукът
на Гулд изцяло наподобява клавесинния – основен щрих за него е non legato.
Темата в началото се явява в смесен щрих – две по две нотите се свързват в
legato, а последните четири са събрани в едно общо legato. Това е необичайно решение, което не се наблюдава при нито един друг изпълнител. По този
начин продължава и развитието на цялата фуга – основно в щрих non legato,
но някои тонове Гулд свързва с legato. Това е своеобразно подчертаване на
някой глас, който, в даден момент, пианистът е решил да покаже. Гулд не се
фокусира само върху темата, като се стреми да я показва навсякъде, нито
натоварва едновременно и четирите гласа с еднакво значение. Той изважда във всеки момент това, което му се струва интересно и го прави важно
– то може да е тема, един или няколко гласа. Темпото му остава непроменено
от началото до края. Почти не използва педал. Трилерите са бързи и много
ясни, в съответствие със стила, който наподобява. Глен Гулд и Фридрих Гулда
ясно се стремят да наподобяват Бароковия стил и звученето на старинните
инструменти. Въпреки това техните две изпълнения изключително много се
различават. При руските пианисти има повече сходство. Те използват всички
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възможности на съвременния роял. Т. Николаева, пианистката впечатлила
Шостакович, свири доста по-свободно и емоционално. Позволява си повече
отклонения от темпото, премахва някои украшения. Нейният звук не е толкова наситен, но е изпълнен с нежност и деликатност. Рихтер е изключително
прецизен. При него няма нищо, което да не е написано от автора (може би
с изключение на забавянето в края). Той изразява по-скоро категоричност,
отколкото меланхоличност, както е при Т. Николаева. Успява да насити със
значение всеки тон по един неповторимо въздействащ начин.
От всичко казано до тук следва, че тембровият слух играе важна роля в
изграждането на музикалния образ. Макар че примерът беше даден с изпълнения на пиано, аналогично би могло да се подходи и при всеки друг инструмент. Качеството на звука е нещо, което трудно може да се обясни с думи
или да се изпише на нотния лист. Щрихите, динамиката и темпото не са достатъчни, за да опишем точно всеки нюанс. Например, има много начини да
свирим pianissimo: напрегнато pianissimo, „прозрачно” pianissimo, има много
видове legato, staccato и т. н. Но всичко това трябва да се чуе вътрешно
от изпълнителя. А за това му е необходим добре развит тембров слух. Системното развиване на музикалния слух е основна задача при обучаването
на младите изпълнители. Реализацията на тази задача става в занятията по
солфеж. Разпространено е мнението на любителите, че солфежът е суха и
сложна дисциплина, която почти няма практическо приложение, особено в
изпълнителската практика. В действителност е точно обратното. Слуховото
обучение е в основата на всяка музикална дейност. Посредством него става
възможно пълноценно възприемане, задоволително изпълнение, както и
съчиняването. Когато тази дисциплина се превърне в един творчески процес
с възможности за новаторство и практика, тогава тя е истински полезна и резултатите от заниманията са многократно по-добри. Цялата изпълнителска
практика се основава на слушането. Това е един непрекъснат процес на самонаблюдение и коригиране, с цел все повече да се доближаваме до нашата
представа за идеално изпълнение.
Библиография:
Теплов, Б. М., Избранные труды, т I, Москва, „Педагогика”, 1985
Адреева, Ц., Методика на клавирното обучение, 1985
Гейнрихс, И., Музыкалны слых и его развитие, Музыка, Москва 1978
Записи:
http://www.youtube.com/watch?v=JsgRr8mcBYc
http://www.youtube.com/watch?v=vAjsXl2P4T0
http://www.youtube.com/watch?v=-Ecy8yK-o8c
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доц. Ромео Смилков
„Старитe латерни“ опус 85 на Николай Стойков
Творбата от четири характеристични звукови картини е създадена през
2011 година. Първо, на 28 януари е записана пиесата „Ориентале“, с подзаглавие „Старата латерна“, която заема централна, трета позиция в поредицата. Почти паралелно с нея е създадена финалната пиеса „Ах, доброто старо
време или Каролина“. В периода март/април 2011 година Николай Стойков
композира и първите две пиеси и така се оформя цялостният цикъл от четири пиеси. През есента на същата година са извършени известни авторски
изменения. Творбата е издадена във факсимиле - издание в началото на
2012 година. Всички образно-поетични названия в цикъла са авторски (4).
Пиесите по реда на подреждане са:
1. „Новата шапка на баба”;
2. „Трендафилът мирише... (но, млъкни сърце)”
3. „Ориентале/Старата латерна”;
4. „Ах, доброто старо време или Каролина“
Композиторът възстановява романтично-поетичната звукова атмосфера
от епохата на изтънчен градския бит в Пловдив. Търси да изтъкне красотата
на автентичността на старинната мелодика на градската песенност, както и
специфичната сонантност на инструментариум (сред който клавирът и латерната заемат почетно място), характерен за градския музикален живот
преди Освобождението. Същевременно оригинално проведената клавирно-фонична организация на важни пунктове на музикалното формообразуване придава постмодернистична актуалност и елементи на музикален
инструментален театър. В творбата се рекомпозират важни образни линии
от сюитата за две пиана, създадена в периода 1982/1989 година - „Старият
албум“, опус 25 (2, с.14). Названията на четирите части на цикличното произведение повтарят названията на пиеси №№2/5 от сюитата за две пиана, но
с изтънчени фонично-фактурни промени в клавирната тъкан. Промените в
репризирането на отделните дялове и повишените агогически изисквания, а
и някои текстуални промени, правят различно драматургичното и клавирно
излъчване.
Десетилетие, втората половина на 70-те години и първата половина на
80-те години, композиторът Николай Стойков изучава, в хранилище на Етнографския музей в Пловдив, музикални самосвирещи инструменти от типа
на музикални кутийки, играчки и стари грамофони. Това му дава музикалнокултурна информация за звучащата атмосфера, която съпътства житието и
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битието на български фамилии отпреди два века. На втори етап, той се запознава със свирачи на латерна в Пловдив – района на „Брезовско шосе“.
Записва и разшифрова автентичната музика на латерни на редица майстори
от Старинен Пловдив и Пловдивския район. Посещава музея в Асеновград
и изучава музикалните инструменти и латерни от колекцията на градския
старинен бит в музея (3).
Встъпителната пиеса – „Новата шапка на баба“ е в 3/4 размер и четвъртина = 108. В нея се разгръща автентичното звучение на музикалния
инструмент – латерна. Встъпителният първи дял – Allegretto - e moll внася
звуковата атмосфера на стара градска песенност, но обогатен с характерност
на музикалното развитие – като марш. Специфична артикулационно-фонична клавирна линия придава автентичността на звуковата емисия. Авторът
търси начупена звуково-темпова картина, която асоциира с неравното темпово латерново звучение. При встъпването на втория дял – А dur – авторът
показва ускоряване на клавирното движение. Вторият дял на пиесата е в
по-бързо темпово координиране– четвъртина = 144, с агогическо разклащане в rubato-то на проведени в Pesante унисонни линии. В епизода Meno
Mosso легатно градената акордова постройка се развива в stringendo. След
него почва да „гасне“ темпусът и всичко подобно на навиване на музикална
играчка започва отново в репризата. Веднага след финала на пиесата композиторът търси контрастно, сонорно-образно развитие.
Втората пиеса – „Трендафилът мирише…(но, млъкни сърце)“ - се гради
от поетично реминисциране по сякаш звучаща от фунията на грамофон стара любовна песен. В продължение на цялата пиеса се наслагва точкувана
ритмична фигура и нейното комбиниране с quasi trillo движение в горния
регистър. Ярък клавирно-фактурен похват е кръстосването на лява ръка
над дясната ръка на инструменталиста. За пръв път този клавирен похват
се появява в заключителния armonioso епизод от II-ри дял на I-вата пиеса
– „Новата шапка на баба“. Сега той се развива на по-широко инструментално
поле, придава романтично-клавирна атмосфера, в която се вплитат звънтящите „кристални“ точкувани ритмически вибрации, инкрустирани в партията на пианото, които търсят богата агогическа нюансировка. Това придава
необичайно звуково-драматуртично експониране, с усещане за забързване
и задържане на цели звукови плоскости, подобно на звуковъзпроизвеждане
от старинни инструменти и първите грамофонни устройства. Яркото образно
реминисциране се обогатява и с жанровия и тонален контраст. Развива се
характерна жанрово-ритмическа стъпка на полка в a moll.
Третата пиеса носи название „Ориентале“, с подзаглавие „Старата латерна“. С характерната си мелодична линия и интонационен акцент на мело83

дичния интервал увеличена секунда - хиатус, тя е най-ярката образна пиеса
в цикъла. Източният танц се гради от контрапунктични наслагвания на „закъсняващи“ имитационни линии, върху непрекъснато поддържан оргелен
басов етаж – „ми–си“ от голяма и „ми“ от малка октава. За клавирната звучност са характерни квартови паралелни ходове, quasi trillo фактурни модели,
които рязко преминават в бързи мелодични пулсации и обратно – мелодичните ходове се „задържат“ в трилерови конструкции. За разлика от другите
пиеси в цикъла „Старите латерни“, развитието в танцовата пиеса „Ориентале“
навлиза в обобщен поглед – кода. В нея темповото задържане подчертава
обобщаващия поглед към цялостното композиционно развитие в четириелементната клавирна поредица. Coda-та завършва с типично за финалните
коментари в много от клавирните творби на Стойков бързо, блестящо glissando и акордово заключение във ff.
Последната, четвърта пиеса – „Ах, доброто старо време или Каролина“ - е
с тонална организация в ла-мажор и връща тоналната атмосфера от I пиеса и
средния дял на II пиеса. Така ла-мажорната тонална сфера се явява основна в
цялостното тонално изграждане на цикъла, а пиеса като „Ориентале“ и първият дял на пиесата „Новата шапка на баба“ се осъзнават във функционален
план като минорна субдоминанта. Цялото развитие на пиесата „Ах, доброто старо време или Каролина“ е инструментална игра в клавирната линия
между ла-мажорната и ми- мажорната тонална плоскост и едно единствено
докосване до фа диез- минор. Жанровото развитие в пиесата се опира на
навлезлите от Запад по българските земи нови танци. Тя реминисцира музикалната форма на полка. Мартелатно-клавирното движение от два такта
в първоначалното развитие прераства в quasi cadenza от виртуозен тип.
Мартелатните линии са поделени между двете ръце на инструменталиста.
На петото секвенционно провеждане движението устремно се спуска от „до“
на четвърта октава до „ла“ на първа октава, като създава каденцова импровизация от романтичен тип, така характерна за атмосферата в музикалните
салони в Европа от първата половина на XIX век. Да си спомним музицирането на Лист, Талберг, Калкбренер, Таузиг и други клавирни импровизатори
виртуози. Подобен тип музика вероятно е звучала на клавира в алафрангасалоните във Филипопол - пръв младият пианист от рода Клианти, получил
възпитание във Виенската консерватория, дава концерти през 40-те години
на ХIХ век в салона на своя дом, в залите на къщата на Аргир Куюмджиоглу
и консулствата в най-крупния обществен център в българските земи на Отоманската империя – Пловдив/Филипопол (1, c.201).
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Клавирният опус „Старият албум“ на Николай Стойков открива и задържа в
своите страници информация за звуков свят, който си (заминава) е заминал
под ударите на басовата камбана на големия часовник на Времето. Сега, в
началото на второто десетилетие на ХХI век, не се чува латерната пред църквата „Св.св. Константин и Елена“ в Стария град. Разшифрованата музика от
мелодико-хармоничните латернаджийски дискове е останала в клавирните
аколади-диалози на партитурата на пет-частната творба „Старият албум“,
опус 25. Образно-звуковото пространство на сюитата за две пиана задържа
музикално-културна информация, която композиторът рестартира с написване на соловия цикъл за пиано „Старите латерни“, опус 85, през пролетта на
2011 година. В нотираната от композитора сюитна творба за пиано „Старите латерни” - четири характеристични пиеси опус 85 (2011) се рекомпозират важни образни линии от сюитата за две пиана и се дава нов клавирно-фоничен коментар на вълнуваща творческото мислене на автора тема
– старинният музикален свят във възрожденския град. В нея композиторът
Николай Стойков търси, коментира и постига взаимопреливане и взаимообвързаност на национална и европейска идентичност. Високо постижение е
осъзнаването на възможностите на отделния фоничен пункт, като носител
на впечатляваща музикална информация (5, с.201). Това прави възможно
създаването на ярките клавирни платна от последните години –“Картини за
пиано” оп. 74, ”Български танци“ оп.75, “Сарабанда, пасторал и остинато“
оп. 76, “Арабески” оп. 77, “Дада парафраза/Тумба, лумба“ оп. 79, “Тропанки“
– три пиеси оп. 80, “Поеми за пиано” – шест пиеси в две тетрадки – оп.
84. В творбата, опус 85 на професор Николай Стойков – “Старите латерни”
– своеобразната фонична пунктуализация позволява пъзелът на търсене на
автентична ретро-звукова атмосфера да превръща процеса на рекомпозиране и реминисциране в нов и изненадващ.
През лятото на 2011 година композиторът започва да работи над още един
клавирен опус. Създава четиричастна клавирна ретро-сюита „Пловдивски
кокони“, опус 88, по своя авторска оркестрова музика за театрално-танцувалния спектакъл „Кокони“ на Държавен ансамбъл „Тракия“ - Пловдив(4).
Спектакълът, игран с голям успех през втората половина на 70-те и 80-те
години, е създаден в сътрудничество с проф. Кирил Дженев през 1976 година. До този момент композиторът е създал три от замислените четири
части от клавирната сюита. Първа е пиесата, която дава названието на цикъла – „Пловдивски кокони“. На втора позиция е замислено да се разположи
тежкото „Касапско хоро“, а третата пиеса вплита отново носталгични нотки
с поетичните интонации на гръцка фолклорна мелодия от района на Пирея
в клавирната пиеса „Въздишки под воал“. Остава оформянето на финала на
клавирната сюитна поредица. Към оригиналната клавирна асоциативност в
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тази творческа линия на композитора, можем да посочим пасаж от „Криворазбраната цивилизация“ от Добри Войников. Възрожденският драматург и
музикант пише:
„Видиш ли по модата дрехи, по модата къщи, покъщнина – там ти е
вкарана цялата цивилизация…ако ли има и украсен Алафранга-салон и
с клавир, там ти е тронът на цивилизацията. Тъй имали европейците и
тъй живеели, заради това и ний, за да бъдем като тях, цивилизовани, тъй
трябва да имаме и тъй да живееме“.
Сякаш авторът – академик професор Николай Стойков – не може да се
откъсне от носталгично музикално размишление за смисъла на човешката
деятелност, а какво по-естествено поле за това от звуците, които сякаш долитат от хилядолетните сенки от пловдивските тепета/хълмове. Така творбата
е възприета и при първите изпълнения от пианиста Ромео Смилков. Премиерата на пиесата „Ориентале/Старата латерна“ е в поздравителен концерт за
научните работници във висшите учебни институции в Пловдив. Концертът
е в салона на Дома на учените - Къща Георгиади в Старинен Пловдив, през
октомври, миналата година (2011). Двете пиеси – „Ориентале“ и „Ах, доброто
старо време“ - за пръв път прозвучават в рамките на авторски концерти на
композитора Николай Стойков в Пловдив и Пазарджик през октомври, 2011
година. Първото цялостно изпълнение на клавирната поредица е на 6 март,
2012 година, в рамките на камерен концерт от „Нова българска музика“ в
зала „Ф. Кутев“ на СБК, София. На този концерт е изпълнена, от Р. Смилков,
и пиесата „Тропанка“ оп. 80, № 3, осъществено е и първото изпълнение на
нов вариант на Сонатина за пиано и Дада парафраза /“Тумба, лумба“, оп. 79/,
от пианистката Велислава Карагенова. Първото изпълнение на клавирните
пиеси от „Старите латерни“ оп. 85 в чужбина, е в рецитал на първия изпълнител – Ромео Смилков – на 30 април, в аулата на Музикална Академия към
Технически Университет „Мимар Синан“ в Истанбул, Турция.
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Борис Мирчев
Философско-естетически принципи в
клавирните миниатюри на Скрябин
КЛАВИРНО ТВОРЧЕСТВО - ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Клавирното творчество на Скрябин дава пълна представа за еволюцията
на композиторския му стил. Пианото се превръща в интимен приятел на композитора през целия му живот. Съчиненията за пиано отразяват творческите
търсения на автора и дори може да се каже, че някои от тях представляват
ескизни проекти на музикалните образи, реализирани в симфоничните му
опуси.
Сред клавирните произведения на Скрябин най - многобройни са миниатюрите: прелюди, етюди, импромптюта, мазурки, ноктюрни и пр. Дори чрез
тези малки творби може да се усети многообразието от житейските възгледи
на композитора - неговото тънко, остро и същевременно дълбоко чувство и
отношение към света, природата и духа на епохата. Творчеството на Скрябин
включва и клавирни пиеси в крупна форма: сонати, поеми и един концерт
за пиано.
Диапазонът на степените на художествено отражение на света - външен
и вътрешен - в клавирните му творби е много широк: динамизъм и волева
устременост, напрегната конфликтност се наблюдават в трета соната. Страстно въодушевление извира от концерта за пиано. Изостреност на образите
личи в ‘’Трагическа поема’’. Много етюди от оп. 8 (2, 5, 9) и оп. 42 (5), както
и множество прелюдии (общо 91 на брой), представляват вдъхновено-развълнувани шедьоври. Трагичните превратности на съдбата от личен характер са в основата на първа соната с траурен марш. В този печален дух е етюд
оп. 8 - номер 11, скръбни са прелюдиите оп. 16 - ми бемол минор и оп. 51
- ла минор, а също оп. 74 - номер 2. Жизнеутвърждаване, оптимизъм, ослепително екстатическа и призивна радост, красотата и одухотвореноста
на природата, мечтателност, поетичност, сложни програмно-психологически
концепции...., истински океан от мисли, чувства, преживявания, възгледи
и състояния – това е образно - емоционалният свят на скрябиновите клавирни произведения.
Както стана ясно по–горе, клавирното творчество на Скрябин отразява
еволюцията на неговия стил. Произведенията от ранните му години се отличават с песенност и красота на мелодическия изказ. Мелодическата лирика
на автора е гъвкава, пластична, лъкатушеща, предаваща най -тънки
нюанси на човешката душевност. Независимо от своята напевност обаче,
мелодизмът на Скрябин има по-скоро инструментален, отколкото песенен
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характер. Тази характерност се наблюдава най-вече в драматичните епизоди
в музиката му. В тези моменти метрическите измествания, синкопи, точкуван ритъм и паузи, създават типичното за Скрябин съчетаване на финес
на изказа с трепетна развълнуваност, безпокойна поривистост и патетична приповдигнатост. При ранния Скрябин хармонията, макар и да остава в
рамките на класическата романтична хармония, е извънредно богата. Макар да не използва пряко фуга и фугато (имитационна полифония), Скрябин
мисли полифонично. Активно използва разнообразни ритмо-интонационни
фигурации. Сложното, мелодизирано, наситено с фигурации фактурно изложение е характерно за композитора и показва дълбокото разбиране на
изразните възможности на пианото.
ОСОБЕНОСТИ НА КЛАВИРНИЯ СТИЛ НА СКРЯБИН

Клавирният стил на Скрябин се отнася към най-значимите явления в развитието на руския пианизъм от края на 19 и началото на 20 век. Самобитният талант на Скрябин го отвежда до откриването на нови художествени
средства, създаващи съвършено необичаен звуков пианистичен свят. Композиторът открива особени форми на инструментално изложение, които
изискват нестандартни начини на звукоизвличане, педализация и артикулация.
Независимо от ярката индивидуалност на музиката на Скрябин, в нея
могат да се открият романтични черти. Към тях спадат пластичната мелодика, лирическата украсеност на фигурациите, педалното звучене. Скрябин
придава на традиционната романтична клавирна фактура ново качество.
Общата форма на движението -техническите пасажи - се заменя от постоянно движение в различните пластове на изложението - гъвкави фигурации,
трилери, кратки мелодични проблясъци, ритмическа сложност на фактурата. От целия разкош на звуковото богатство на цветове, наследство от романтизма, Скрябин избира най-тънките и изискани съзвучия, носещи в себе
си красота и дълбок емоционален смисъл. За него е характерно стремеж
към изящество и прозрачност на звука, филигранна отделеност на детайла.
Вместо характерните за романтизма ‘’находища’’ на пасажи, идващи от декоративността и красотата на клавирния звук, Скрябин разработва одухотворено вълнообразна фактура, напълнена с мелодически интонации с ярък
емоционален импулс. В този смисъл Скрябин продължава традицията на
Шопен.
Вълнообразната фактура в творчеството на Скрябин присъства в три форми, характерни за романтичното изложение: в ниския регистър, изпълнявайки роля на акомпанимент; в горния регистър, където често притежава
индивидуален мелодически характер; едновременно използване на вълно88

образна фактура в двете ръце, образувайки своеобразна музикална тъкан
от двойни фигурации. Във всяка от тези форми Скрябин внася свои специфични черти.
Акомпаниментът, написан във форма на вълнообразни фигурации, е особено характерен за клавирния стил на Скрябин. Той може да е в бързо или
бавно темпо, но е винаги активен в развитието си. Отличителен белег на
вълнообразната фактура у Скрябин е мелодическата й изразителност. Важна
роля в изразителността на фигурациите има техният рисунък, често с възходяща посока и извън тактово построение. С появата на нови емоционални
състояния, във вълнообразното движение се появяват рисункови оттенъци,
които отразяват промяната на образното настроение. Т. Логовински отбелязва, че „дори най-бързото движение на фигурациите, при Скрябин има
тематичен характер и не е самоцелен декоративен елемент.”
Дълбоката мелодическа изразителност на фигурациите, често крие в себе
си различни оттенъци на речевата интонационност: въпрос, удивление,
убеждение, съмнение и т.н. М. Неменова - Лунц си спомня за Скрябин: „Той
осмисляше всеки формален пасаж, сравнявайки го с частите на човешката
реч”. В някои фигурации впечатлението за импровизационно - разговорна
реч се усилва, благодарение на различни метрически положения в мелодическите върхове, при обща равност на ритъма.
Вълнообразната фактура в ролята на мелодия най – често, вместо солиращ
характер, се стреми към дует с лява ръка. Такава мелодия има сдържана интонационна изразителност. С. Файнберг отбелязва „скрития тематизъм ” на
Скрябин. Ярките мелодически моменти като че ли се разтварят в неутрална и
ритмически еднородна среда. Такова разсейване на мелодическите елементи е типично за Скрябин, с неговия стремеж към призрачно–завоалирана
експресия. Възниква забележителен ефект на „блещукане’’ на интонацията
като че ли внезапно изнесено на преден план за момент, след това неуловимо изчезващо в общата звукова картина.
В двойните фигурации Скрябин практически не използва еднотипна
фактура в ритмически тъждествено изложение. Той се стреми да създаде
полифонически сложна многослойна тъкан, намираща се в непрекъснато
разнообразно движение. Ярка характеристика на стила на Скрябин е и полиритмията. Заедно с простите видове полиритмия (съчетаване на дву- и
три-делни ритми), композиторът често използва и по-сложен вариант - съчетаване на петделност с триделност. Тези ритми притежават лекота и ефирност, заради преобладаващото количество слаби времена. Обединяването
на тези ритми усилва усещането за лекота и изящество заради взаимното неутрализиране на относително силните времена. Тези причудливи съчетания
на ритми вътре във вълнообразното движение поддържат многозвучната
фактура на Скрябин лека, прозрачна, ефирна.
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Може да се открие известно сходство на клавирното изложение на Скрябин
с импресионистите. То се изразява в използването на многопланова фактура, в изтънчената обработка на музикалната тъкан, в особеното използване
на пространствения звук. Скрябин е близък до импресионизма по своето отношение към звука. Разширяването на границите на колористичното звучене при помощта на различни отзвуци и причудливи съзвучия, употребата на
паузи при разгръщането на фактурата, внимателният подбор на средствата
– всичко това родее Скрябин с импресионизма. Има, разбира се, и разлики
между него и импресионостите. Неговата музика не е така изобразителна,
съзерцателна, затова пък е винаги емоционално напрегната, наелектризирана, пронизваща даже в спокойно състояние.
Отличителна страна на стила на Скрябин е прозрачността и яснотата на
звука. Даже при екстатическа звучност, Скрябин не използва концертна
фактура от крупен план с тежки звукови пластове, както при Рахманинов.
Усещането за прозрачност на изложението идва от лекотата на цялата звучаща фактура, широко-пространственото звуково разположение и разредеността по хоризонтала. Единството на фактурния пласт често се нарушава с
паузи, несъвпадение на фразировъчните лигатури, различни цезури между фразите.
Прозрачността на фактурата често се съчетава с тесен диапазон на изложението, което придава на звучността задълбочен и съсредоточен характер.
Чисто скрябински похват може да се смята тясното като цяло изложение с
широки мелодически ходове в отделните гласове. По този начин се ражда
изменчиво - разнообразна звукова тъкан с най – сложни плетеници от фактурни елементи. Ю. Енгел пише: „силата на скрябиновите теми е не толкова в тяхната самостоятелност, колкото във взаимодействието им с другите
фактурни елементи, което достига голяма сложност’’. При което, колкото и
гъсто да се преплитат гласовете, фактурата рядко става компактна. Непредсказуемата подвижност на подгласовете създава усещане за голяма пространствена свобода и дълбочина.
Скрябин предпочита жанрове, които дават максимална свобода в образно и фактурно отношение. Такива са преди всичко прелюда, поемата,
импромптюто. Обръщането към жанрове, свободни във фактурно и образно отношение, е свързано преди всичко с желанието на автора да предаде
неповторими душевни преживявания. Скрябин е имал особено чувство за
време, остро усещане за неповторимостта на всеки жизнен момент, затова
и неговите миниатюри са лаконични, с афористическа краткост на изказа.
Непродължителните мелодически обрати са натоварени с максимално смислово значение.
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СИМВОЛИЗМЪТ КАТО ФИЛОСОФСКО-ЕСТЕТИЧЕСКА ОСНОВА
НА МУЗИКАТА НА СКРЯБИН

Символизмът е течение в изкуството, възникнало в края на 19 век във
Франция и Белгия и разпространило се в следващите десетилетия в други
части на Европа. Проявява се най-вече в поезията, но оказва влияние и на
изобразителното изкуство, музиката, прозата и театъра. Възниква до голяма степен като реакция срещу натурализма и реализма. За разлика от тези
течения, опитващи се и изобразяващи реалността, символизмът акцентира
върху духовността, въображението и сънищата, върху приказката и мита.
Известни представители на символизма са: поетите Шарл Бодлер, Стефан
Маларме, Пол Верлен; художниците Гюстав Моро, Едвард Мунк, Арнолд
Бьоклен ; драматургът: Морис Метерлинк.
В България символизмът е представен преди всичко в поезията на Яворов, Дебелянов, Теодор Траянов, Н. Лилиев, Христо Ясенов, Емануил Попдимитров и др. В Русия едни от най-изтъкнатите символисти са: поетът А. Блок,
художникът Михаил Врубел и композиторът Александър Скрябин.
В своите произведения символистите се стараят да претворят, да овеществят живота на душата - изпълнена с преживявания, тънки чувства и скоротечни впечатления. Поетите символисти са новатори на поетическия стих,
напълвайки го с нови, ярки и изразителни образи и понякога, опитвайки се
да създадат по-оригинални форми, те според критиката започват една безсмислена игра на думи и звуци. Може да се каже, че символизмът разграничава света на вещите (материята) и света на идеите (духа). Символът става
своеобразен знак, съединяващ тези светове и от друга страна е породен от
тях. Всеки символ има две страни, означаема и означаваща. Втората страна
е обърната към иреалния свят. Изкуството е ключ към тайната.
Понятието и образът на Тайната, тайнственото, мистическото се проявяват
както в Романтизма, така и в символизма. Но романтизмът по правило изхожда от това, че ‘’познанието на света е познание на самия себе си, тъй като
човекът е най-голямата тайна, източник на аналогии за вселената’’ (Новалис).
По друг начин разбират и възприемат света символистите. Според тях ‘’истинското Битие или Тайната е абсолютното, обективно начало към което се
отнасят и красотата, и световния дух.’’ (Сорокина, Поетика на символизма).
Символизмът предполага изразяване на недостижими, понякога мистически идеи, образите на вечността и красотата стават цел и съдържание на
тяхното изкуство а символът — закрепен, вплетен в поетическата тъкан,
става основното и единствено възможно художествено средство.
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В контекста на символизма, всяко едно изкуство започва да развива поетическа форма на мислене. Особено силна и органична е връзката поезия
- музика. Като обобщение може да се каже, че методът на символизма
предполага въплъщаване на основните идеи на произведенията чрез многозначната и многолика асоциативна естетика на символите. Основно съдържание на символистките творби става изразяването с помощта на образна
символика на вечни идеи за човека и смисъла на човешкия живот, висш
смисъл, достижим само чрез символа и красотата въплътена в него. Именно
разбирайки същността на символизма като философско-идейно художествено направление в изкуството и светоусещането, ние по-добре можем да
разберем и естетическите и философски идеи, основи и принципи на скрябиновото творчество изобщо и в частност на неговите клавирни миниатюри.
Ползвана литература
Дельсон, В., Скрябин - очерк жизни и творчества, изд.’’Музыка’’1971;
Николаева, А., Особенности фортепианного стиля А.Н.Скрябина на примере произведений малой формы
Николаевна, Елена Северинова, преподаватель по классу фортепиано
высшей квалификационной категории: О необычности фортепианного стиля А.Скрябина.
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АЛЕКСАН ЧОБАНОВ
БАРОК и ОПЕРА
Десет стъпки в изграждането на вокално-интерпретационни навици и подход при заучаване на бароков репертоар
Операта, в началото си изкуство за аристократичните кръгове, в днешни
дни е особено свързана с нашето ежедневие. Доказателство за това е наличието на оперни трупи във всички по-големи градове и областни центрове,
както и в някои по-малки градчета на държавата ни. Независимо, че в България изкуството на операта прави първите си стъпки едва след освобождението от османско иго, днес тя уверено крачи по стъпките на западните си
предшественици.
Очевидно е, че все още изкуството на романтичната опера е на почит в
българската оперна култура. Една не малка част от първите българските
оперни образци дори имат характерните черти и особености на романтичната опера, макар и увенчани с характерна българска мелодика. Всички тези
особености се наблюдават и в традицията на изпълнение на оперните арии
и речитативи, а именно във факта, че и до днес голяма част от ариите, независимо от стила им, се изпълняват изключително пълногласно и плътно с
много интензивно вибрато и с подчертана драма на сценичното поведение.
В Европа, а и по света обаче, тeзи похвати на изпълнение вече доста убедително отстъпват полагащото се място на постепенно прераждащия се стил на
бароковата опера и неговите особености. Стил, характеризиращ се с лекота и
изключителна техничност на изпълнение, изпъстрен с импровизации, плод
на изпълнителите-интерпретатори.
В относително дългия период на съществуване на бароковия стил и неговата ограниченост от страна на разновидности на оперния жанр се наблюдават особено голямо количество произведения в жанра на opera seria, които
са внушителни като времетраене и изпълнителски трудности. Този жанр е
сред представителните за епохата.
Всички - композитори и изпълнители - са се съобразявали в работата си,
както с господстващата по онова време ТЕОРИЯ НА АФЕКТИТЕ, така и с изписаните от най-успешните и известни изпълнители и композитори трактати.
Tова налагало работа в рамките на определени правила, указващи строго
начините за изпълнение на вокални произведения, в частност арии. И като
че за уравновесяващо звено в изпълнителската история имало и залегнали
традиции, които давали възможност на изпълнителите да варират върху изписания нотен текст в определени моменти от изпълнението си, но понеже
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моята цел не е да описвам особеностите на интерпретирането на бароковата
музика като цяло, за това има достатъчно трудове, ще спра до тук. Моята цел
е вокалната музика и в частност заучаването и интерпретирането на арии от
епохата.
С казаното до момента поясних, че най-характерният, но и най-предизвикателният жанр за епохата, това е жанрът на opera seria. Несъмнено пресъздаването на оперите, представители на това направление, е трудоемък
процес. Той зависи, преди всичката работа от страна на режисьори и оркестър, най-вече от възможностите, естетическия вкус и трудолюбивостта на
артистите избрани да пресъздадат персонажите в избраното произведение.
Откакто се занимавам с пресъздаването на арии от епохата на барока се замислям и се чудя, дали няма начин да бъде измислен алгоритъм от няколко
етапа, които да подпомогнат младите артисти и в частност мен в постигането
на съвършено научаване на роля/роли от опери. В резултат на моите търсения в тази област синтезирах последование, което да даде насока в ориентирането на младия изпълнител при заучаването и усъвършенстването на
нови роли, и което подпомага моето обучение. То съдържа в себе си 10 стъпки, някои от които с под-стъпки / част от тях- с условен характер, определящ
се способностите на прилагащия го/:
1. Избор на опера с подходяща като трудност роля:
Изборът на опера и в последствие на персонаж се явява, макар и банална, сред най-важните задачи, поставени пред изпълнителя. В историята на
вокалната педагогика са познати множество случаи, в които изпълнители се
опитват да изпълняват роли, които не са подходящи за техните гласове. От
тази гледна точка е препоръчително изборът да се осъществява въз основа
на точно определения тип глас на изпълнителя. Допустимо и дори препоръчително е избраният персонаж да надвишава леко като трудност техническите възможности на обучаващия се певец. Това би трябвало да стимулира
неговото правилно развитие без да вреди на, и без това крехкия и раним,
гласов апарат.
2. Обстойно запознаване с либрето и анализ на цялостното развитие на действието:
Цялостното запознаване с изпълняваното произведение се явява изключително критична точка. Ако тази точка не бъде изпълнена с внимание и
съсредоточеност, интерпретаторът рискува да остане заблуден в развитието
на действието и в следствие да предаде грешно цялостния смисъл на творбата.
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Запознаването следва да премине през няколко етапа:
А/ Цялостен прочит и максимално внимателен и точен превод на
либретния текст:
Факт е, че една грешно преведена дума може да обърка цялостния смисъл на сцената или на арията, в някои случаи дори на цялото действие, затова нуждата от максимално акуратен превод се явява основна. Необходимо
е освен превод на собствените арии и речитативи да се направи и превод на
„линиите“ на другите персонажи, за да може да се уточни и обособената от
автора-либретист драматургична линия на действието.
Б/ Анализ на действието и персонажите:
Създаването на пълна представа за реда на действието и драматургичната
насоченост става посредством последващи прочитания и анализ на цялостното развитие. Това подпомага насочването на мисълта на изпълнителя към
идейни концепции за развитие на различните персонажи и установяването
на отношенията между тях.
3. Задълбочено запознаване с персонажа и преминаването му
през драматургичната линия:
Анализ на персонажа на принципа „Кой съм аз?“ „Какво е моето отношение към другите персонажи?“, както и обратното „Какво е отношението на другите персонажи към моя герой?“ е необходим за добиване на
по-цялостна представа за развоя на събитията в сценичната постановка
и действията ни.
Към анализ на персонажа трябва да се пристъпи при всички случаи след
запознаване най-малко с либретото или драматургичното развитие. Надали
ще се намери еднопластов персонаж, който да е само добър или само лош,
но във всеки случай преобладава едната страна. Аз подхождам към неговия
анализ с особено внимание, като си позволявам изграждането на сложен
образ. Преди да се „заровя“ в чертите на характера, които според мен той
трябва да притежава или които са му придадени от либретиста, аз преценям с „какъв човек си имам работа“ в общ план – дали като цяло е отрицателен герой или пък положителен? Вниманието към изготвянето на такъв
психологически профил трябва да е огромно, защото освен че той може да
се окаже непремислен, на по-късен етап предстои превъплъщане в така
припознатия образ. Ето защо той трябва да отговаря на нашите представи,
за да може превъплъщението да е пълно.
След като сме наясно с въпроса „Кой съм аз?“, направили сме цялостен
психологически профил на героя си и сме създали своята представа за него,
следва въз основа на нея да преценим какво е отношението му към другите
и обратното, на другите персонажи към него. Всичко направено до тук, освен
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нашата, ще подпомогне в последствие работата на режисьора, постановчика
и диригента.
4. Преглед и музикален анализ на ариите:
Определяме в най-общ смисъл формата, като обръщаме по-сериозно
внимание дали в означенията, строежа, мелодиката или метрума няма
характерни черти на старинни танци. Обичайно е за не малък дял от ариите, част от бароковите опери, да имат връзка с танци – например ария-гавот/Г. Ф. Хендел - „Semele“ – ария на Семела „Endless pleasure, endless love“
– Alla’Gavotta/, ария-сарабанда /Г. Ф. Хендел - „Rinaldo“ – ария на Алмирена – „Lascia ch’io pianga“/. Танцувалността е залегнала като принцип в не
малко арии в прекласичните опери, а и отъждествяването с танц определя
характер, темпоритъм и афект:
А/ Афектът и мелодико-ритмичният му израз:
Рене Декарт е първият, който споменава афекта, казвайки, че музиката
трябва да внушава чувствата на героя изпълнител. Всъщност, поради господстващото значение на теорията на афекта, откриването на основния
афект в арията, при анализирането ѝ, става основна задача и ориентир за
интерпретация на изпълнителя. Необходимо е да се изясни, че DaCapo
ариите, в средния си дял, съдържат доста често напълно контрастен на първо-изложения афект.
Характерни, а и най-използвани са четири основни вида афект:
Афект на радостта – характеризира се с бързо темпо, мажорна тоналност, леко движение по акордови тонове, думи, изразяващи удовлетворение
и щастие;
Афект на любовтa – мажорна тоналност, умерено до бавно темпо с
плавно движение между тоновете, думи изразяващи любов;
Афект на гнева – наподобява радостта, но с изключение на факта, че
има големи виртуозни колоратури с всевъзможни дисонантни интервали и
съответно слова изразяващи ярост.
Афект на скръбта, мъката, тъгата – характерен с бавно темпо, хроматични построения, паузи - като фигури изразяващи безнадеждност, думи
изказващи скръбни помисли.
И макар горе да е изложено, ще поясня отново – в двете части на DaCapo
ария може да има два коренно противоположни афекта.
Музикалният анализ на ариите подготвя следващата стъпка, която е решаваща за безпроблемната работа, а именно:
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5. Избор на подготвителни технически упражнения:
Макар и изборът на подготвителни технически упражнения да е приоритет
и задължение на преподавателя, смятам, че няма по-добра подготовка за
бъдещата професионална реализация от това да се даде възможност на студента да потърси, макар и с помощта на преподавателя си, упражненията,
които биха подпомогнали максимално /при правилно изпълнение/ професионалното заучаване и изпълнение на ариите и речитативите прилежащи
на персонажа. За упражнения за разпяване може да се вземат трудни колоратурни пасажи или пък големи интервали и всякакви примери, които са
налични в нотния текст и биха затруднили изпълнителя.
6. Заучаване на арията:
А/ Самостоятелно заучаване:
- заучаване на мелодичната линия – това е на всички познатото ни
до болка заучаване на мелодичната линия тон по тон, след което
предстои поставянето на текст;
- запознаване с клавира /условно/ - за по-напредналите студенти
по пиано е доста по-лесна ориентацията в развитието на изпълняваната ария или речитатив, когато са се запознали по-обстойно
и с нотите, които трябва да бъдат изпълнени от акомпанятор или
оркестър;
Б/ Заучаване с помощта на корепетитор:
- най-лесният за изпълнителя начин, но същевременно найнеудобният възможен, защото работата на корепетитора в случая е
да акомпанира изпълнението, а и изключително рядко може да се
намери корепетитор на разположение, който да е определен само
за това - да помага на студенти да си учат тепърва ариите;
От гледна точка на ползите, безспорно самостоятелното заучаване обучава неусетно студента в независимост и способност да се справя сам със
своите бъдещи професионални задължения. Дори и да осъществи само първата част – заучаването на мелодичната линия – той отново е в по-добро и
удобно положение, защото не е зависим от страничен човек и съумява да
изпълнява сам възложените му задачи. Смятам, че студентите трябва да се
стимулират да работят самостоятелно, разбира се, ако са способни и на подходящ самоконтрол. Това ги развива и им открива нови пътища към професионални върхове .
7. Изготвяне на каденци и DaCapo вариации:
Изготвянето на каденци и DaCapo вариации е обвързано с някои правила. В голямата си степен тези правила разчитат на естетическия вкус на из97

пълнителя и са част от изкуството на диминуцията, а именно изкуството за
вариране. Най-ясното и безапелационно правило е свързано с създаването
на каденци и изпълнението на пасажи, и гласи следното: „Каденците и пасажите – ролади, колоратури, фиоритури, трябва да се изпълняват в рамките
на едно дихание“ /Пиетро Този/. Варирането в DaCapo ариите става посредством орнаментиране на мелодията във вокалната партия. Орнаментирането може да се организира както на база мелодия, така и на база ритъм.
Тези две условия вървят неизменно ръка за ръка, но в някои примери на
каденци от „Коронацията на Попея“, а и в други първи образци на барокова
опера, се наблюдава каденциране на база повторение на един тон с по-ясно
артикулиране.
Разработката на DaCapo и каденцирането в ритмичен план се осъществява
по два начина:
А/ Диминуиране – раздробяване на по-голяма нотна стойност на помалки, организирани в пасажи. Доста често използвано като способ за
придаване на афекти на радост, щастие, гняв, ярост, а в някои случаи и
на любов.
Б/ Аугментиране – окрупняване на няколко нотни стойности в една
по-голяма. Обикновено като похват се използва в каденциране и изготвяне на DaCapo арии /дялове с афектна насоченост към скръб, мъка,
трагичност, нещастие, но понякога и при любов/. В някои случаи аугментирането може да послужи и като способ за показване на обуздан гняв
и внушението му – така то рязко контрастира на стремително носещи
се пасажи в оркестъра. Към аугментирането считам, че е редно да бъде
добавена и така наречената фигура „пауза“ – израз на безнадеждност и
висша трагика и безмълвие.
В мелодичен план организирането на DaCapo и каденца става с помощта
на два класифицирани вида украшения:
Wesentliche manieren – основни украшения, а именно – всички украшения, които имат точно определен начин на изписване и изпълнение. Такива
са трилер, мордент и др.
Willkurliche manieren – произволни украшения – всички украшения, за
които няма означение и изпълнителят добавя сам. Такива са раздробяването на по-големи нотни стойности на пасажи от по-малки - колоратури и фиоритури. Каденците също спадат към произволните украшения, защото не
се изписват, а са лично дело на изпълнителя. Към произволните украшения
спадат всички украшения, които даден изпълнител може да измисли и не са
част от групата на основните украшения.
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Добре е да се внимава или да се избягва вариране:
А/ в бързи арии – внася елемент на хаотичност;
Б/ в ниска теситура – неудобно и несигурно като качество; но ниска
теситура се съотнася и към съответния тип глас;
В/ при поява на синкопи и други усложнени ритмични ситуации;
Факт е, че за бароковите изпълнители, изготвянето на варианти на арии е
било въпрос на чест и възможност за доказване на професионални способности. И до днес е останал завета на най-известните барокови изпълнители,
че за да си най-добрия бароков певец следва при всяка поява на сцената да
изменяш вариантите на своите арии, за да може да поддържаш интереса на
публиката към изпълненията си.
За да бъдем максимално автентични в интерпретирането на бароков репертоар, е редно да се съобразим с тези изисквания, като за един по-късен
момент бихме могли да оставим единствено последната точка с изменянето
на вариантите за всяко последващо изпълнение.
8. Художествената изработка на ариите:
Редно е да се отбележи, че художествената страна на ариите в етапа на
обучение на младите изпълнители е основна привилегия за работа както
на преподавателя по пеене, така и на диригент-постановчика, имащ опит в
областта на бароковото изкуство. Съветите за интерпретиране, които може
да даде един така подготвен преподавател са безценни и остават основа на
действие на изпълнителя за цял живот.
а/ Въз основа на анализа на действието - поставяне на прилежащите афекти и съобразяване на всяка ария с драматургията:
Може би ще решите, че тази подточка ни връща към началото, а именно
към точка 3. Да, така е. Безкрайно важно е преди да се пристъпи към каквато и да е работа над барокова, а и друга ария, ролята да се познава из основи.
Преди всичко, познаването на персонажа предполага влагане на характерни
негови черти в изпълнението на арията. Защото макар и украшенията да се
ограничават в ритъм и мелодика, изпълнителят, освен певец е и актьор. Той
трябва да бъде едно с героя, който изобразява, за да внушава всички негови
черти и характерни особености. Преди всичко това е предпоставка за поставянето на афекта.
В художествената интерпретация особена роля играе артикулирането на
текста. Винаги особено добро впечатление правят артисти, изпълняващи
ариите си с внимание върху текста. Той има своето значение в цялостното
внушение и смисъла на всеки откъс и има пряко влияние върху правилното
показване на афектите в изпълняваните арии.
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В проучванията, които правя сред свои близки роднини след концерти
и спектакли откривам, че те освен красивото пеене, търсят опора в текста.
Особено тези, които разбират езика, на който се пее. Но на всеки един от тях
е направило впечатление, когато текста просто се е „смотолевил“ за момент
или изобщо е бил напълно неразбираем.
б/ Въз основа на музикалния анализ - съобразяване със структурата и
строежа на арията:
Анализираната музикално ария подпомага в голяма степен осъществяването на художествените замисли. От поставянето на афект, през варирането, чак до каденцирането. Поставената от композитора структура на арията
може да предположи DaCapo ария в афект на скръб, при която във втория
дял се явява афект на гняв. Типичен пример за това е арията на Клеопатра от
операта „Юлий Цезар“ – „Piangero”
Piangerо la sorte mia,
sи crudele e tanto ria,
finchй vita in petto avrо.
Ma poi morta d’ogn’intorno
il tiranno e notte e giorno
fatta spettro agiterо.

Ще оплаквам аз съдбата си,
тъй тежка и жестока,
докато утеха не получа за сърцето си.
Но, после, мъртва някъде наоколо
денем, нощем на тиранина
видения ще предизвиквам.

В първата си част тя е бавна и оплакваща, определен афект на скръб и
мъка, но изведнъж в средният дял се явява най-неочаквано афект на необуздан гняв към „тиранина“ в лицето на нейния фанатичен брат Птолемей.
Въз основа на казаното трябва да се съобразят художествените средства,
които ще се използват за изпълнението /на арията/.
Анализът на хармонията пък улеснява възможностите за мелодическо вариране и каденциране.
Познаването на структурата на арията, на фактурата, изобщо на цялостното изложение, дава големи изразни възможности и свобода на изпълнителя. В този смисъл музикалният анализ е неделима част от изпълнителската
работа, както над техническата, така и над художествената част на изпълняваните арии.
Когато работата върху персонажа, като характер и изразност, е комбинирана с правилния музикално-стилов анализ, а тя от своя страна е подкрепена с добра техническа подготовка, шансовете за реализация на изпълнителя
са изключително високи!
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9. Стабилизиране на наученото и фиксиране на краен вариант за
изпълнение в определената постановка/концерт:
В динамичността на изискванията на днешния концертно-оперен подиум
определено не могат лесно да намерят приложимост някои изисквания от
епохата на барока. В това число влиза и най-сигурният, според изпълнителите от бароковата епоха, пример за майсторство – промяната на DaCapo
вариантите и каденците в края на дялове. В момент, в който роли вече не се
пишат за определни изпълнители, а изготвянето на дадена постановка продължава не повече от 1 месец - в най-добрите случаи, важна точка се явява
фиксирането на избраните варианти и каденци поне за дадената продукция
и последващите нейни повторения. Разбира се пред интерпретатора се явява и възможността за изменение, на първо време в различни продукции. В
последствие, след като понатрупа опит, изпълнителят може да си позволи
известни промени във вариантите си, като все пак се съобразява с това те да
не пречат на изпълнителския колектив в това число главно на оркестъра.
В името на стабилизиране на наученото е добре, ако има възможност, ариите да се оставят малко в „почивка“, за да могат да бъдат осъзнати и осмислени. Педагогическата и изпълнителската практики показват, че арии, които
са научени и оставени за малко, с цел осмисляне, имат много по-цялостен и
добър вид след възстановяването им.
10. Изпълнение пред публика:
Контролното изпълнение пред публика е доказало своята важност и макар
доста от действащите артисти да не го правят, то подпомага неимоверно сценично-театралната реализация на изпълняваните арии и речитативи. То има
своето психологическо значение за изпълнителя. Аз бих го описал като един
вид претръпване, жаргонно го наричат още „изгаряне на ариите“. По време
на такова изпълнение, певецът се уверява в способността си да изпълни дадените арии и придобива увереността да ги изпълнява отново и отново, като
с всяко последващо изпълнение те стават все по-майсторски и получават все
по-цялостен и добър вид.
Макар и все още доста млад изпълнител, открих, че тези десет стъпки
подпомагат много моите изпълнения, а и преподавателите ни, в частност по
класическо пеене и интерпретация, ги спазват по своя уникален начин и подход в наша помощ. Убеден съм, че успешното ни обучение зависи в голяма
степен от осъзнаването, че тези закономерности на запознаване и обучение,
с цялата им строгост, трябва да се спазват и по време на самообучение, за
да можем да бъдем максимално автентични, но и уникални изпълнители и
интерпретатори на завета на нашите деди.
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Янг Тян
Зараждане на китайската традиционна музика
Китай, който се отличава с изключително богата история, е една от четирите най-древни култури в света (виж бел. №1). Археологическите разкопки
в района на провинция Юннан в югозападен Китай разкриват, че още преди
около 1,7 милиона години там е имало човешки живот и трудова дейност.
Може да се предположи, че китайската култура и цивилизация от новокаменната епоха се основават на отделни местни обичаи и традиции, като постепенно извървяват пътя на културното единение. Сред описаните „местни
култури“ в „Хорографска книга на китайската култура“ (издателство Шанхай,
1998г., редакционна колегия и главен редактор Нинкъ) са изредени тези
на Цин-Лун, Централната равнина, Дзин, Йен-Джао, Ци-Лу, Ба-Шу, Дзин-Чу,
У-Юе, Мин-Тай, Линнан (Гуандун и Гуанси) и други култури, включени сред
десетте големи местни култури, разгледани в хорографията (виж бел. №2).
Всички те се отличават по своя регионален, мултирегионален и разнороден
характер, приемственост и неравномерно развитие. Съответстващата на
този ранен период музика е също отражение на тези особености. Още по
времето на Жълтия император (виж бел.№3), през 2697 г. пр. Хр., в процеса
на трудовата дейност, на извършване на жертвоприношения и ловуване се
заражда музиката. Под въздействието на селската култура и начин на живот
(виж бел. №4) постепенно се формира и идеята за един хармоничен, спокоен, самозадоволен, рационален и устойчив национален характер и дух.
Географското положение, природната среда и други фактори определят
наличието на петдесет и шест различни етнически групи в Китай. Вследствие
на този факт се формира разнородна културна среда, отличаваща се по език,
обществен строй, обичаи, философия, музика, облекло, накити и други хакартеристики. Всички те в процеса на развитие на обществото определят и
представят едни или други негови характерни особености: променливост
и устойчивост, простота и сложност, яснота и смисъл, външна форма и вътрешна значимост, героичност и покорност. Трите философски течения в Китай – конфуцианство, даоизъм и будизъм - в по-голяма или по-малка степен
се различават в своите идеи и разбирания за света. В някои отношения идеите им взаимно се допълват, усвояват и възприемат и така оказват дълбоко
влияние върху развитието на късната китайска философия, мисъл, цялостна
култура, музика и др.
Може да се каже, че богатата културна история на Китай, наличието на
петдесет и шест етнически групи, различаващи се по традиции и обичаи,
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преливането на трите основни философски течения едно в друго и тяхното
влияние определят и придават изключителния художествен облик на китайската народна музика. Тя е многообразна и разнолика, с особена изразителна сила и ясно определен усет за естетика. В резултат от обмена между
музиката на Централната равнина, заемаща басейна на р. Хуанхъ, музиката
на Западните погранични райони и тази на чуждите народи се формира и
развива китайската традиционна музика. Напредъкът на етническите райони постепенно допринася за създаването на единна национална култура.
Развитието на китайската музика, като част от тази култура, свидетелства за
това изключително постижение на обществото, резултат от продължителни
усилия, упорство и стабилитет.
Особености на китайската музика
Преминавайки през хиляди години на онаследяване, развитие и промени,
китайската музика се превръща във важен формиращ фактор на човешкия
характер и личността като цяло. Обръща се голямо внимание на представените в произведенията творчески идеи и форми на представянето им. Засилват се изразителната сила на музиката и външното й изявяване. Акцентира
се на единството и взаимовръзката между човека и природата. Търси се
комбинация и синхрон между чувствата и моралните принципи. Започват
да се ценят запазените ритмични мелодии. Започва процес на регулиране,
опростяване и удържане на привързаността към изкусните форми. В това
търсене на висока естетика се формира устойчивият характер на китайската
музика. Въпреки че това е изкуство, отличаващо се по региони, етническа
принадлежност, школи, жанр, вид - всички те проявени по един или друг
начин в музикалната форма - то спазва общи принципи при изграждане на
съдържанието на музикалната творба. Сред тях основни са: използването на
определена основна „нишка“ като начин на структуриране на мисълта и идеята; търсене на умерен ход и начин за разгръщане на действието; използване на пентатоничния звукоред; балансирано и съразмерно аранжиране на
ритъма. Всичко това изисква премерен, стегнат стил на изпълнение.
Традиционната китайска музика, с център басейна на р. Хуанхъ, поставя
добродетелта като основа на националния характер. В трактата „Дзуоджуан”
откриваме думите на двадесет и девет годишния Гунг Сян, който казва: „Достигни добродетелта“. Китайската музика поставя в центъра и понятията „велик, огромен, издръжлив“. Отново в „Дзуоджуан” се споменава: „Бъди велик
така, както земята покрива всичко; така, както земята поема тежестта
на всичко върху себе си!“. Музиката използва творческата, а не физическата
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сила като източник на красота. В книгата на Лаодзъ „Даодъдзин“ се посочва: „Често най-силните звуци не успяват да достигнат до нас“. Изящното
от своя страна е основна характеристика на интелектуалците: „Приятна, но
ненатрапчива; тъжна, но сдържана”. („Беседи на Конфуций“, глава „Осем
Редици“); „Зараждат се чувства, но те биват възпрени от ритуалите” (от
песенно-поетичния сборник „Маошъ“). Не на последно място музиката използва и идеята за хармонично съдържание - Конфуций казва: „Музиката
не е нищо друго, освен съчетания на хармонии“ (от „Записки за Хъ Йен“).
Общ преглед на развититето на китайската традиционна музика
В „Люшъ чунциу“ (виж бел.№5) откриваме следния текст: „Всичко в музиката идва от далеч“. Формирането и развитието на дадена общност, на всяка
една страна, на нейните изкуство и култура – в частност, музиката - не може
да се осъществят извън рамките на историческото, икомическото и духовно
развитие на съответната общност. Китайската народна музика също следва
този модел.
Според историческото си развитие старата китайската история се разделя на шест етапа:
1. Далечна древност (от преди 1,7 милиона години - 2100 г. пр. Хр.. т.е. времето на първобитното общество);
2. Период на Трите династии ( обвхваща времето на династиите Ся (2070 г.
пр. Хр. - 1600 г. пр. Хр), Шан (1600 г. пр. Хр. - 1046 г. пр. Хр.) и Джоу (1046 г. пр.
Хр. - 771 г. пр. Хр.) до периода Пролети-Есени (770 г. пр. Хр. - 476 г. пр. Хр.),
когато се установява робовладелчески строй на обществото);
3. Период на Воюващите царства (475 г. пр. Хр - 221 г. пр. Хр.), династия
Цин (221 г. пр. Хр. - 206 г. пр. Хр.) и династия Хан (202 г. пр. Хр. - 220 г. , през
ранния стадий на феодалното общество);
4. Трицарствие (220 г. - 280 г.), Западна и Източна Дзин (265г. - 420 г.), Северни и Южни династии (420 г. - 589 г.), династия Суъй (581 г. - 618 г.), династия Тан (618 г. - 907 г. , среден период на феодалното общество);
5. Династии Сун (960 г. - 1279 г.) и Юен (1271 г. - 1368 г.);
6. Династии Мин (1368 г.- 1644 г.) и Цин (1636 г. - 1911г., ) последен етап на
феодалното общество).
Тези исторически етапи на развитие оформят и три основни периода в
развитието на китайската традиционна музика:
- период на зараждане (от далечна древност до 221 г. пр. Хр.),
- период на систематизиране (221 г. пр. Хр.- 960г.)
- период на окончателно формиране на музиката (960 г. - 1911 г.).
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Класификация на китайската традиционна музика
Понятието традиционна народна музика се появява през ранния модернизъм, след 1912 година. Китайската традиционна народна музика се
отличава с фиксиран период на развитие и разпространение. Музиката от
времето на династия Цин и създадената след това се определа като част
от традиционната китайска музика. Към нея се отнасят и създадените и
предаваните в процеса на историческо развитие антични музикални произведения с устойчива структурна форма и особености. Най-ранно делене
на традиционната музика откриваме в съставения от Китайския институт по
музика сборник „Преглед на народната музика“. В него музиката се разделя
на пет вида:
• песенна музика;
• танцова музика;
• музика, при която едновременно се свири, пее и говори върху мелодия;
• традиционна опера;
• инструментална музика.
Според Ду Ясюн, професор в Китайската музикална академия в Пекин, китайската традиционна музика се подразделя на следните видове:
народна музика, музика на интелектуалците, религиозна музика, дворцова музика. Към народната музика се отнасят народните песни и танци, народната инструментална музика, музиката на традиционната опера и един
специфичен вид, който представлява говор върху музика. Към музиката
на интелектуалците се включва музиката, изпълнявана на струнния инструмент гуцин (виж бел. №6), рецитирането на стихове шъ (виж бел.
№7), придружено от мелодия, както и композираната от интелектуалците
музика. Религиозната музика от своя страна обхваща музиката на будизма, даоизма, християнството, исляма, шаманизма, свързана с ритуалите
на съответната религия. Към дворцовата музика се отнася музика за сутрешни срещи; музика, която придружава императора по време на неговата
дворцова обиколка; церемониална музика.
Независимо от формалното деление на китайската традиционна музика,
същността й остава непроменена. Тя се отличава с богата система от различни видове мелодии. Според статистиката от 80-те години на XX век в Китай
има 345 вида мелодии от типа пеене – говорене върху мелодия, 317 разновидности на традиционната опера, 17636 вида народни танци, неизброимо
количество народни песни, народни инструментални мелодии. В процеса на
своето хилядолетно развитие китайската традиционна музика придобива
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неповторим, изключително характерен облик и звучене и е част от невероятно богатата и древна обща култура на страната.
Бележки към изложението:
1. Днес някои учени от международните академични среди считат, че
древните култури, люлка на човешката цивилизация, са пет. В „История на
цивилизацията“ на американския автор Уилям Макгоухи например се споменават следните култури: култура на древен Вавилон, на древен Египет,
древна Индия, древен Китай и древна Гърция. Китайските учени от своя
страна смятат, че Китай, заедно с древен Вавилон, Индия и Египет, формират
четирите древни култури.
2. Хорография (от древногръцки χoρος — «местност» и γράφω — «описвам») – раздел от географията, който използва описателни методи в анализа
на своеобразните черти на местностите.
3. Жълтият император - Хуанди (2697 г. пр.Хр. - 2599 г.пр.Хр.) е един от
ранните китайски владетели, поставил началото на китайската цивилизация.
Предводител е на отделните племена в древен Китай. Първоначално е носил името Гунг Сун. По-късно нарича себе си Хуанди. Виден представител на
даоизма, на конфуцианството, номиналистите, легистите, моистите, на учението ин-ян. Жълтият император събира и съхранява всички дела на китайците. Той отделя особено внимание на земеделието, медицината, музиката,
увеличава производителността, създава йероглифите, компаса, сметалото,
започва строенето на плавателни съдове и изработването на дрехи. По негово време е създаден сборникът „Вътрешен канон за Жълтия император“.
4. Земеделската култура е свързана с обичаите и традициите, възникнали в процеса на трудова дейност. В центъра са поставени селският труд и
удовлетворението, което той носи. В селската култура се преплитат конфуцианските идеи заедно с другите философски течения в едно цяло и така се
формира специфичния характер и съдържание на културата. Това е най-широко разпространената култура в Китай, в която основно място заемат езика,
танците, народните песни, обичаите, действията, свързани с жертвоприношенията и др.
5. “Люшъ чунциу“, известен още като „Изложение на Лю“, е сборник от политически теории, създаден в края на периода на Воюващите царства. Състои се от 160 глави, поместени в 26 свитъка. Това е представителна книга за
писатели в най-различни области и е първата категоризирана книга в Китай.
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В нея се преплитат идеите на философските школи от пре-Цин периода, като
основно място заемат тези на Жълтия император.
6. Гуцин - един от най-старите китайски инструменти с над 4 хил. годишна история. През 2003г., този седем - струнен член от семейство цитрови, е
единственият китайски инструмент включен в списъка на ЮНЕСКО с шедьоврите на нематериалното наследство на човечеството. Появата му на церемонията по откриването на Пекинските олимпийски игри 2008 е причината
за възвръщането на неговата популярност.
7. “Шъ дзин” е първият сборник с поезия, появил се в Китай през седми
век пр.н.е. Съдържа поетични творби на исторически теми, химни, епични, в
сатиричен стил, любовни, трудови песни и др.
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СЕКЦИЯ

МУЗИКАЛЕН
ФОЛКЛОР
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aс. Галя Петрова-Киркова
Обществено-историческото развитие на Добруджа,
като предпоставка за присъствието на етносите в
музикално-фолклорния диалект на областта
Настоящата разработка е част от изследване, което визира присъствието
на етносите и влиянието им върху индивидуалния облик на Добруджанския
фолклорен диалект.
Естествените предпоставки за създаване на обособени музикално – фолклорни диалекти (области) сa специфичните за дадена област обществено
– икономически условия.
Задачите, които си поставя настоящият текст са представянето на региона
като:
1. Географско положение и исторически сведения за областта;
2. Демографски процеси;
3. Характеристика на различните етнически групи, обитаващи областта;
Добруджа в исторически аспект е била през вековете българска земя.
При Крум, Омуртаг, Борис и Симеон Велики, когато границите на България са били далеч извън днешните очертания, Добруджа е била люлка на
държавата и на нейното величие. Била е българска през Второто българско
царство, българска преди турското поробване на земите ни, обособена като
самостоятелно феодално българско владение на Балик, Добротица и Иванко с името – Добруджанско княжество със седалище Карвуна. Добруджа е
била българска през годините на националното ни Възраждане до Освобождението през 1878 г., когато е разпокъсана от Великите сили на две части, но
запазва и продължава да развива своя български народностен облик.
Името Добруджа се споменава за първи път писмено в латинския превод
на Л.Халкондловото съчинение за Турция (XVв.), където изразът “земята на
Добротича” в гръцкия текст е преведен с името Добруджа в латинския.
От Доброта – Добротица – Добрица се образували имената Добрич, Доброга и Добруджа.
Добруджа е наречена Карвунска земя в някои средновековни български
документи – в грамотата на Иван Асен II, дадена през 1230 г. на дубровнишките търговци, както и в един патриаршески списък от 1235г., в който е назована Карвона. С това име е спомената и в историята на Йоан Кантакузин.
През втората половина на XVI в. византийският хронист Скилица като разказва за нахлуванията на печенегите и съсредоточаването им между Дунава, Балкана и Морето добавя, че този край бил наричан от населението “Сто
хълма” (в “Българския апокрифен летопис” легендарният пръв български
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цар Слав издигнал в земята си сто могили, поради което бил наречен стомогилен цар).
В изследване на Борис Симеонов за произхода на названието Добруджа,
името е обяснено като турски фонетичен вариант на Добротица и се появява
в турските летописи от XV - XVI в.
През 681г. Карвунската земя (Добруджа) става “родилно гнездо” за българската държава. Провинция Малка Скития е нейна вътрешна област и
поради своята геополитическа ситуираност е в близост до новия държавен
център Плиска.
Представата на Карвунските хора, като за свята земя, вероятно е обусловена от факта, че през Средновековието е Център на българската духовност.
Добруджа е историко – географска област в Североизточна България и
Югоизточна Румъния, която заема най-североизточната част на Балканския
полуостров. Тя е разположена между долното течение на р.Дунав и Черно
море, на югозапад се слива с Дунавската равнина и на юг с Лудогорието. Докато р.Дунав и Черно море се явяват общоприети естествени граници през
различните исторически периоди, то южната граница на Добруджа се описва
по-на север или по-на юг, но преимуществено около крайните опорни точки
- гр.Силистра и Варна. За южна ще приемем границата, която е описана в
Букурещки мирен договор от 10.VIII.1913г. Тя започва западно от Тутракан и
свършва на изток при с.Кранево до Черно море. В тези очертания областта
заема площ от 23 232 кв.км.
Като кръстопътна земя и врата на Балканския полуостров, Добруджа
представлява, в народописно отношение, изключително богата етническа
мозайка, върху която са отразени особеностите на нейните обитатели през
вековете.
В Добруджа са намерени следи още от праисторически човек. Първият
народ обитавал нашите земи, който историята познава – са траките. Те се
появяват около второто хилядолетие пр.н.е. откъм север и през Дунава се
установяват на Балканския полуостров. По богатата Добруджанска равнина
отседнало племето гети, което се е занимавало със скотовъдство, земеделие и други занаяти.
Още в първите десетилетия на нашата ера започва претопяването на тракийското население в добруджанската земя, асимилирано от римляни, гърци и славяни.
През VIII в. пр.н.е. по Добруджанския черноморски бряг се заселват елини
от Милет и Хераклия. По-късно през V в. и началото на IVв. пр.н.е. от север
нахлуват скитите, които изтласкват траките и се установяват в добруджанската земя до долината на Батовска река. Тогава Добруджа била наречена
Малка Скития.
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През Vв. от н.е. в Малка Скития се появили славяните. През VI в. и началото на VII в. те превърнали областта в напълно славянска земя с ново име
“Страната на стоте могили”. Етнически принадлежали към индоевропейската
група, а по обществено устройство се намирали в процес на разпадане на
първобитнообщинния строй.
С идването си по тези земи прабългарите били посрещнати добре от славяните. Oтделните племена заживели разделени с общо племенно название
българи.
След смъртта на хан Кубрат (660г.,) под заплахите на хазарите, старобългарският съюз се разпаднал и тогава племенният вожд Аспарух тръгнал с
дружината си и около 670г. се установил в земите на днешна Южна Бесарабия, при устието на р.Дунав. Прабългарите на Аспарух за кратко време станали опасен враг на Византия. В 680г. византийският император Константин IV
Погонат предприел поход, който завършил неуспешно. Аспарух преследвал
византийската войска до Стара планина и тогава се установил окончателно
в Добруджа, където влязъл в съюз с обединението на седемте славянски
племена и сложил началото на новата славянобългарска държава.
В процеса на сливането на двата народностни елемента, прабългарите
постепенно се претопили сред славяните и така се създала българската народност, чийто основател Аспарух е наричан в най-ранните старобългарски
исторически извори “цар на стоте могили”.
Съдбата на областта е част от историите на различни етнически общности,
които се заселват временно или постоянно в нейните граници. През ранното
Средновековие Добруджа става център на Първата българска държава.
По-късно, през X- XI в. тя се превръща в арена на завоевателните походи
на руски и византийски войски, както и на грабителските набези на узи, печенези, кумани. С установяване на османското владичество в българските
земи в края на XIVв., в Добруджа започва заселването на различни етнически общности.
Кръстопътното географско положение на областта в голяма степен обуславя интензивното разместване на демографската структура, особено по
време на руско – турските войни през XVIII - XIX в., които предизвикват вълни от масови преселения. В резултат на тези процеси, по думите на акад. М.
Арнаудов, Добруджа ни дава в миниатюра етнографската картина на близо
половин България.
Особено масово е изселването след Руско – турската война от 1828 – 1829
г., която завършва с Одринския мир. Тогава дълги кервани с бежанци от
склоновете на Източна Стара планина и Източна Тракия потеглят след руските войски. Много от изселниците спират в Добруджа, където се настаняват в
изоставените стари български села или основават нови. След година - две,
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една част от бежанците заминали за Бесарабия, поради обхваналата ги тъга
и неудовлетвореност от новия живот в чужбина, се завръщат в поробеното отечество и остават в Добруджа. По такъв начин особено в Добришко и
Балчишко се заселва нов, предприемчив, български елемент известен със
събирателното име загорци или тракийци .
От Сливенско, Карнобатско, Ямболско, Елховско, Тополовградско, Малкотърновско и Харманлийско новите заселници в Добруджа са известни като
рупци, тропки или токани.
Главанци – от село Главан (Каваклийско), Тополовградско - заселват селата Владимирово, Базаурт, Карапелит, Главан и други.
Шиковци – от Шуменско, Провадийско и Новопазарско се настаняват в Калипетрово, Стрелково, Горна Чамурла, Долна Чамурла, Алмалий. Наричат
ги така, защото вместо “ще” изговарят “ши”(“ши дойда”, “ши кажа”);
Ваяци – село Еркеч, Голица и Копаран от Котленския балкан - основават
нови села или заживяват в стари български села предимно из Балчишко и
Добришко. Произходът на името идва от използването на частицата “ва”
вместо “бе” (“защо ва”, “къде ва”); Маджурите – от Одринско, Лозенградско и Малкотърновско се заселват в Екрене (Кранево), Теке (Оброчище),
Чаталар (Батова), Сусузкьой (Безводица);
През 1829г. в село Айдемир, Бабук и Сребърна (Силистренско) се заселват
македонски българи от Костурско.
Старото българско население от Добруджа, живеещо тук още преди турското поробване, е известно с името ерлии , което означава местни жители.
Такова население, запазено в крайдунавските селища от Тутраканско и Силистренско, са гребенците. Те живели (според проф. Л.Милетич) в Попина,
Ветрен, Сребърна, Айдемир, Гарван и други. Наричат ги гребенци поради
една особеност на тоалета на невестите, които носели на главите си малка
шапчица направена от кадифе и сърма във формата на гребен на петел. С
нея прибирали косите си. Техният говор е близък до говора на старото хърцойско население от Разградско и Шуменско, с което имат общи черти в носиите и обичаите.
В Добришко, Балчишко, Кюстенджанско, Мангалско, Меджидийско и
Хърсовско са заселени котленски овчари от Градец, Жеравна и Медвен.
От векове в Добруджа живеят гагаузи – християнско население, говорещо турски език. Те представляват голяма част от населението на Средна и
Южна Добруджа, населяват в компактни групи градовете Каварна и Балчик
и селата Гяурсуютчук (Българево), Шабла, Язънджилар (Поручик Чунчуво),
Църква, Екрене и др. В годините на турското робство една макар и малка
част от гагаузите, живеещи в Добруджанските черноморски градове и околните села, попадат под влияние на гърците. Тях са ги наричали “същински,
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приморски или хасъл” гагаузи, за разлика от българските, които са живеели
в градовете и селата от вътрешността на Добруджа, в това число и в град
Хаджиоглу Пазарджик (Добрич). В Бесарабия “българските” гагаузи заемат
южната част на някогашния Буджак, а “хасъл” гагаузите – северната.
Характерно за гагаузите в Добруджа е това, че те имат добре запазени
български обичаи и обреди, обличат български носии и имат българско национално съзнание.
След освобождението на България от османско владичество през 1877
– 18787 г. границите на Добруджа са променени. Съгласно Берлинския
договор от 1 юли 1878г. областта е разделена на Северна и Южна посредством границите Силистра – дн. Генерал Тошево – Дуранкулак. Румъния
получава Северна Добруджа, а България - Южна. Териториално и политически, Добруджа навлиза в нов период на стопанско, демографско и
културно – национално развитие. Десетилетия наред в повечето от селата
на Северна Добруджа живее българско население като мнозинство. До
началото на XX в. в областта продължават да живеят на 12 народности
(българи, турци, татари, руси, гърци, цигани, арменци, евреи, немци,
румънци и други). Част от тях запазват присъствието си, а други се претопяват или преселват.
През периода 1913 – 1916г. Южна Добруджа е включена в границите на
Румъния по силата на Букурещкия мирен договор от 10 август 1913г. до
лятото на 1916г., когато в хода на Първата световна война е освободена от
български, германски и турски войски. По силата на Ньойския мирен договор от 27 ноември 1919г. Северна и Южна Добруджа отново стават част
от Румънската държава. Южна Добруджа остава в границите на Румъния
до 7 септември 1940г., когато в условията на Втората световна война (1939
– 1944г) България и Румъния подписват спогодба в град Крайова. Според
нея: “Новата граница ще тръгва от Дунава, непосредствено под Силистра,
за да стигне до Черно море на 8 км южно от Мангалия”. Българо – Румънската добруджанска граница, определена от Крайовската спогодба е потвърдена от Парижкия мирен договор (подписан на 10 февруари 1947г.)
и е запазена до днес.
В съвременността Добруджа е част от Република България и Република
Румъния и обхваща четири административни области – Силистра и Добрич
(България), Констанца и Тулча (Румъния). В границите на областта живеят
българи, румънци, турци, кримски татари, руси старообредци, цигани,
албанци, гърци, евреи, италианци, арменци и други.
Сегашното българско население в Южна Добруджа в по-голямата си част
е заселено главно през периода 1829-1878г. То произхожда от Сливенско, Карнобатско, Ямболско, Елховско, Малкотърновско, Харманлийско
114

и останалите селища от склоновете на Източна Стара планина и Източна
Тракия, от Котленския балкан. Богатата етническа мозайка на Добруджа,
създадена и оформена в продължение на много столетия, се запазва и
след Освобождението. В нея е очертано преобладаващото място на българското население.
Добруджа е българска земя, люлка на старото българско царство, поле на
борбите на първите български царе, понесла бремето на петвековното робство, страдала с мъките на целия български народ. Тук проблясват първите
лъчи на българското пробуждане, откриват се първите български училища,
църкви и читалища.
Добруджа е родина на Стефан Караджа и Димитър Петков, в Тулча са учителствували Тодор Икономов, Сава Доброплодни и Филаретов. Тук българинът запазва през всички времена националното си самосъзнание.
Добруджа е територия, на която се кръстосват много и разностранни
влияния, което обстоятелство определя и неповторимия облик на нейното
етнокултурно развитие. В тази връзка песенният, инструментален и танцов
фолклор не е достатъчно проучен, което определя необходимостта от други
изследвания в тази посока.
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ас. ЗОЯ МИКОВА
За арменската общност в град Пловдив
и техните ДАХАВАРИ
Ние българите често определяме себе си като толерантна нация, търпима
към „ различните” по цвят, пол, вероизповедание, етническа принадлежност
и т.н от нас, Въпреки това, рядко се стремим да опознаем „ другия”, „ чуждия”.
Интересът ми по темата за „ различните”, които ни заобикалят и съжителстват с нас „ беше събуден” още в студентските години от моите преподаватели
в АМТИИ гр. Пловдив. За арменската общност обаче, допълнителен повод е
и дългогодишната ми работа в обкръжението на арменци и с работодател
арменец. Незнанието ми за другия и непознаването на „ различния” до мен
на работното място, дадоха тласък на търсенията ми по темата.
В настоящата статия ще представя публикациите за арменската общност,
която живее на територията на град Пловдив и петте най-големи празника,
които са обединени под общото име ДАХАВАР. За целта на проучването са
използвани и анкети с представители на общността в града от различни възрастови групи.
Пловдив е град с богата история. И в миналото и сега в него съжителстват
различни етноси и вероизповедания - българи, турци, арменци, евреи, цигани (роми), гърци и др. Той се явява един умален вариант на етническия
състав на населението в България, в който са представени 60 процента от
етническите групи, които се срещат на територията на цялата страна.
Конкретно проучване за арменската общност в град Пловдив не е правено. Почти всички, които са споменавали етническия състав на населението в
България, отбелязват присъствието на арменците върху етническата карта
на страната ни, но малцина навлизат в подробности или съвсем накратко,
почти като бележки внасят светлина за традициите, обичаи, облекло, поминък и т.н. Въпреки това, ако се върнем назад във времето ще открием информация за различните етнически групи и в частност за арменци и евреи,
които са по-затворени като общности.
Арменското население се заселва по българските и византийските земи
още през VІ – ХІІІ век.1 Още през 970 г. император Константин Копроним, а
по-късно и император Иван Цимисхий заселват в земите на Пловдив манихейци от Армения и Мала Азия.2
В миналото, всички автори, които са записвали статистически данни са
търсили варианти как да обозначат етническата принадлежност, вероизповедание и т.н на населението. В едно от първите описания на град Пловдив
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от 1578 година, направено от немския пътешественик Стефан Герлах се споменава, че в него живеят 250 християнски семейства. Не става ясно обаче
колко от тях са етнически българи и колко арменски, имайки предвид , че
вторите приемат християнството като официална държавна религия през
301 година от светеца Крикор Лу – саворич (Григорий Просветител) и определят себе си като армено-григорияни. Те изповядват, т. нар. Апостолическо
направление в християнството. За арменската общност в Пловдив сведения
откриваме в „Описание на Пловдивската епархия” от свещеник Константин Иконом, издадено във Виена през далечната 1819 г., а също и в „Паметник на Пловдивското християнско население и за общите заведения по
произносно предание” от 1869 г. от Константин Моравенов.
По-подробно сведение, което описва изчерпателно и систематизирано
различните етнически групи в града, броят на семействата, календарният
цикъл на празниците им, махалите, които са населявали, е направено в „ Летоструй или домашен календар за простата 1869 година” от 1869 г. и 1870
г., на издателство Хр. Г. Данов.3 Приблизително по същото време и Любен Каравелов публикува повече подробности за етническите групи в града - във
в-к „ Независимост” от 1874 г. и във в-к „ Знаме” от 1874/1875г. „ Записки за
България и за българите”.4
След Освобождението Г. Димитров в своята книга „Княжество България”
І част, дава описание на етническия състав на населението с данни от последното официално преброяване от 1893 г. като посочва, че броят на арменците на територията на Княжеството е 6900 души.5 Авторът подчертава,
че най-много от тях живеят на територията на град Пловдив. Г. Димитров
описва външният им вид – характерни белези като очи, цвят на косата, телосложение и дори си позволява да даде описание на черти от характера им,
способности и качества. Най-ценни са съобщенията на Г. Димитров за семейните празници от този период.6
Публикациите за традициите на етническите групи у нас, взаимодействието помежду им, взаимопроникването им в следсвие на дългогодишното
съвместно съжителство с българския етнос стават част от работата на изследователите едва след 10. ХІ. 1989 г. Политическата обстановка в страната
забавя с почти половин век развитието на науката ни в това направление,
въпреки, че то е заложено още в работата на първите наши фолклористи в
лицето на проф. Иван Шишманов, малко по-късно в студиите на проф. Стоян
Джуджев за Балканската фолклористика и т.н
Не мога да подмина името на нашия съгражданин г-н Агоп Гилигян преводач, интелектуалец, изследовател, историк, общественик, културолог
- във всичките си публикации г-н Гилигян работи усърдно за запазването на
арменското самосъзнание в общността и извън границите на град Пловдив.
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Тук трябва да спомена и свещеник Кусан Хадавян, чиито материали за
традиционните празници на арменската апостолическа църква са изключително полезни, добре подредени и изчерпателни.
Безспорно Евгения Мицева е „ пионер” в системните научни изследвания
на арменския етнос, който населява територията на България. Няколкото
нейни самостоятелни работи, като „ Арменците в България – Култура и идентичност” от 2001г., „ Арменците в България и техния фолклор”, а също така
и внушителния по своите мащаби труд, който е резултат от съвместната
работа със Сирануш Папазян – Таниелян „Арменците разказват за себе
си”, сочат за трайният й интерес към темата. Авторите поместват теренен
материал, който е плод на огромен труд продължил повече от десетилетие.
В началото на новото хилядолетие излиза книгата на Елена Огнянова – „
Традиции и празници в България” от 2002 г., която разглежда празниците при българи, турци, арменци, евреи, цигани по-скоро описателно, без да
анализира общите или различните моменти в практиките им.
Арменските бежанци, които идват през 1896 г., 1915 г., 1922 г. донесли със
себе си традиционните обичаи и обреди. Техните потомци се стараят да съхранят традициите си и да ги предават на поколенията.
За съжаление към днешна дата, не можем да дадем точен отговор на
въпроса „Колко арменци живеят на територията на България и в частност в
град Пловдив?”. В окончателните резултати на НСИ от последното официално
преброяване у нас, проведено през месец февруари 2011 година като „ арменци” са се самоопределили 6552 души в цялата страна. В достоверността
на тази цифра към настоящия момент се съмняват много от пловдивските
арменци. Поради тази причина, те се опитват да направят своя собствена
статистика, подчертавайки многократно, че най-многобройна е арменската
общност в нашия град. Днес в Пловдив има Общинско училище с преподаване на арменски език, църква, различни организаци. Общността издава два
вестника, публикува литература от различни жанрове, ежегодно подпомага
студенти със стипендии, има своя програма за социално слаби сънародници,
организира детски и скаутски лагери, провежда турнири, срещи и беседи с
различна тематика, благотворителни балове и т.н. На територията на град
Пловдив през 2012 година функционират повече от осем арменски организации в помощ и подкрепа на гражданите от арменски произход. Такива са
Общоарменски Благотворителен Съюз „Парекордзаган”, клон Пловдив, Сдружение „ Месроб Мащоц”, Сдружение за арменска култура и изкуство, ХОМ
– хуманитарна организация в помощ на арменците, „Хоменътмен” – арменско физкултурно дружество, Общоарменски Съюз за образование и култура „
Хамазкаин”, Културно Просветна Организация „ Ереван” и др.
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Особено важно е да се знае, че арменците които днес живеят в Пловдив са
израснали в българско обкръжение, обучавали са се в българско училище.
Изключение е обучението в арменското училище, което им помага да не забравят родния си език. Макар и интегрирани в българското общество, арменците живеят сравнително затворени в общността си - обикновено сключват
бракове в своя етнос, но в последните 40-50 години се случват и смесени
бракове.
В арменския празничен календар има Неподвижни празници (Аншарж донер), които са винаги на една и съща дата и Подвижни празници (Шаржаган донер), такива, които сменят своята дата на честване
в зависимост от лунарните месеци. Обикновено отбелязването на втората
група празници се случва в неделни дни.7 С особена почит, арменците отбелязват пет големи празника. Та са обединени под общото име ДАХАВАР.
Към тази група принадлежат:
Рождество Христово – ДЗЪНУНТ – 6 януари
Възкресение Христово – ХАРУТЮН ЗАДИГ
Преображение Господне – ВАРТАВАР – 14 юли
Успение Богородично – ВЕРАПОХУМЪН СУРП АСТВАДЗАДЗНИ 15-18 август
Кръстов ден – ХАЧВЕРАЦ
Рождество Христово – ДЗЪНУНТ – празникът е неподвижен и се почита
винаги на 6 януари. Кусан Хадавян отбелязва, че в далечното минало, всички
християни са отбелязвали празника на тази дата, но през 335 г. римо-католическата църква е възприела 25 декември за Рождество Христово. Датата не е
избрана случайно. Както ни посочва Хадавян, за да бъдат затвърдени позициите на християнството, е било необходимо населението да бъде отклонено
от езическите ритуали, които са се пазели трайно, дори и след приемането
на „новата” религия. Макар и християни, хората са продължили да почитат
Бога на Слънцето Митра и са отбелязвали този празник на 25 декември. Затова и римо-католическата църква, е решила, „ да премести” празника на
Рождество Христово, за да „ заличи” постепенно този култ. Датата 6 януари,
римокатолиците отбелязват като „Кръщението на Иисус” (Богоявление). На
този ден празникът се отбелязва от всички християни, в това число българи и арменци, като вторите празнуват паралелно и Рождество Христово. За
сравнение, други народи, които принадлежат към източно-православното
вероизповедание като сърби, македонци и руснаци, отбелязват Рождество
Христово на 7 януари. Празникът задължително е съпроводен от църковни
тържествени служби.
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И Евгения Мицева и Елена Огнянова съобщават за наличието на младежки
групи, които организирани от някоя от структурите на общността – църква,
училище, са обхождали домовете. В днешно време от скаутското дружество
се организират смесени групи, които пеят „коледни” (тържествени) песни и
обикалят по къщите за здраве. Те участват и във Великденските празници,
като символично пренасят огъня от църквата по домовете и по този начин
предават посланието на Чудото за Възкресението. И двете отбелязват, че домакините във всеки дом очакват младите хора, даряват им плодове, сладки,
а в миналото дори са ги гощавали. В по-ново време често им дават пари,
които младежите предават на църквата.
Както и други автори, така и Мицева допуска, че тази близост между българи и арменци неизбежно влияе върху традицията и е твърде възможно „...
възприемане на обредни идеи от българското коледуване....”.8 За разлика от
българските Коледарски дружини, в арменските групи няма ограничение за
пол, семейно положение, за възраст и т.н., от което произлиза въпроса - какъв смисъл влагат арменците в този ритуал с обикалянето на къщите, защо го правят? Ако е продължение на традицията от миналото,
има ли същия характер като българското Коледуване – за плодородие,
берекет, здраве и като предженитбен ритуал за ергените?
Е. Мицева подчертава, че сред българските арменци няма спомен за
съществуването на такъв коледен обред. Освен, че няма ограничения за
брой и пол на участниците в обхождането на къщите, авторката споменава, че липсва и песенен репертоар, подобен на българския, където цикълът
е пълен. Въпреки това и Е.Мицева и Е.Огнянова цитират текста на песен от
арменския алманах „ Масис”. Важно е да знаем, че към песента е имало и
бележка, която съобщавала, че песента се е изпълнявала и на Нова Година и
на Коледа от групи бедни деца, които са обикаляли домовете:
„... Днес денят е куц,
сутринта е Коледа.
Стопанке къщовнице,
иди долу в мазето...” 9
Празникът завършва с водосвет по къщите, който се изпълнява от свещенника на общността. Задължително се раздава нъшхарк – сърпутюн. В
църквата се пече тесто без мая, върху който със специален уред, (подобен на
печат) изобразяващ библейски мотив се белязва тестото. Свещеникът подарява на всяка къща по един нъшхарк.
Споменах, че паралелно с големия християнски празник Рождество Христово, на 6 януари арменците почитат и Богоявление (Кръщение на Иисус
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Христос). Като са почитали кръщенето на Исус във водите на река Йордан,
християните са продължили да провеждат религиозния ритуал край река
или друг водоизточник (водоем). В днешно време, за разлика от българите,
които продължават да спазват традицията и всяка година провеждат ритуала на брега на река Марица, арменците отбелязват празника в църквата.
Веднага след тържествената Рождественска литургия се извършва Водосвет. По традиция, на този ден те избират кръстник, който се ангажира да
дари нещо на църквата. От всеки арменец това се възприема като висока
чест.
Тук ще опиша няколко интересни празника и ритуала, които предхождат
следващия голям празник в арменската общност – Великден.
Първият от тях е Заговезни, който арменците наричат Пур Парегентан. В
християнската религия Заговезни е датата, на която се отбелязва началото на
Великденските пости. Името на празника в буквален превод, както посочва
и свещеник Хадавян, означава „ Добра жизненост” (парегентан). Празникът
се отбелязва винаги в неделен ден, седем седмици преди Великден. Трябва
да отбележим, че за разлика от българската традиция, в която различаваме
„ Месни” и „ Сирни” Заговезни, подобно разделение при арменците няма, те
отбелязват само „ Сирни” Заговезни. От тук следва и разликата в продължителността на Великденските постите при българи и арменци. За първите тя е
осем седмици, а за вторите седем.
Пур Парегентан не е църковен празник, но в църквата се изпълняват различни песнопения (тропари) и т.н.. Някои от информаторите имат спомени
как на този ден са почиствали съдовете от мазнините, защото започвали
постите. Това се потвърждава и в публикации на Е. Мицева. Освен спомените
за почистването някои припомнят и за други обредни практики като „ хамкането” с халва и за традиционните маскарадни, карнавални обхождания на
домовете, свързани с много веселби, шествия, песни и танци. Тази практика
приблизително съвпада с кукерските и маскарадните игри, които се провеждат по това време на годината при българите, с карнавалния Пурим при евреите, с „...карнавалните шествия в католическите европейски страни...”.10
В миналото вярващите строго са спазвали поста до Великден, но днес тази
практика не се поддържа. За самия празник арменците нямат строго фиксирани храни, единствено съблюдават те да са постни.
Като специфична арменска традиция можем да посочим изработването
на един предмет, който е изпълнявал функцията на календар. С него арменците са отброявали седмиците до Великден. Наричали го МОРМОРОЗ
(МАРМАРОЗ) или ХУДЖУЛИГ. Така наречения календар се е изработвал от
глава лук и седем кокоши пера (броят на перата отговаря на броя на седмиците до Великден). Перото, което е символ на седмицата предхождаща
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Великден (седмицата на Цветницата) се завързвало със зелена панделка.
Перото, което е символ на Великденската Седмица е завързано с червена.
След отминаването на седмицата, перата едно по едно се отстранявали
от лука.
В късния следобед на Велики Четвъртък се изпълнява ритуала Водънлъва. Свещеникът измива краката на 12 момчета или мъже от различни възрасти, символ на учениците на Исус Христос. По време на ритуала се
изпълняват различни песнопения и се освещава водата, която ще използват.
Свещеникът облича голяма престилка под мишниците си и застава на колене
върху малка възглавница пред медния леген. Децата и мъжете поставят
единия си крак върху дървена скара, поставена над легена. Свещенникът
обтрива с вода крака, поставя осветено масло на кръст и покрива с парче
памук, за да не се замърсява мястото. Накрая детето или мъжът, целуват
ръка на духовника. На излизане от църквата на всички присъстващи се раздава пакетче с осветено масло, което хората занасят в домовете си. Вярва
се, че ако се намажат петите на децата те ще са здрави през цялата година.
Някои съхраняват това масло до следващия Великден и ако има болен човек
в къщата през годината, го използват като лечебно средство. На Велики Четвъртък се боядисват яйцата, като и тук, задължително в духа на традицията
първото яйце е червено. По-възрастните спазват традицията това да става
рано сутрин. С първото яйце се натриват и обикалят лицата на децата, като се
изричат и думите: „...Червен , червен Великден, Бог здраве да ти даде!...” 11
За разлика от българите, при арменците няма т.нар обредни Великденски
хлябове.
Тахум – на Разпети Петък – на петъчната литургия, по традиция се
„ преминава под ковчега на Исус Христос”. За разлика от българската традиция, където хората минават под маса пълзейки или полуизправени, в
арменската църква „ ковчега” е вдигнат високо и хората минават изправени под него. Хората донасят в църквата цветя, които поставят на ковчега, а
взимат за вкъщи от него осветени. Арменците не оставят на Разпети петък
червено яйце в т.нар.„ ковчег”, практика, която все още се използва от повъзрастните български жени.
Велика Събота – в тържествената литургия се оповестява Възкресението. За разлика от българския вариант, в който оповестяването на Чудото
става в полунощ събота срещу неделя, то при арменците този религиозен
ритуал приключва още в следобедните часове докъм 18 часа. Евгения Мицева посочва, че този ранен час е наложен от продължителното съвместно
съжителство с османците и тяхната нетолерантност към другите религии.
Арменците в Пловдив отбелязват, че постепенно, традицията в нощта преди
Възкресение да има вечерна служба в арменския храм се завръща.
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Възкресение Христово – ХАРУТЮН КРИСДОСИ – празникът е подвижен. Арменците отбелязват Великден по римокатолическия календар, като
датата мени положението си в рамките на 35 дни между 22 март и 25 април.
Както беше казано по-горе празникът е предхождан от редица църковни
служби и ритуални действия. Задължително на този ден се ходи на гости на
кръстника (този, който те е кръщавал), като се носят боядисани яйца и козунаци. На Великден именници са всички, които носят имена Харутюн, Харут,
Артин, Арто.
ВАРТАВАР - Преображение Господне – Айлагербутюн Крисдоси –14
юли – В миналото Вартавар е бил езически празник на цветята и розите.
На този ден арменците почитали богинята на любовта и красотата Асдхаг.12
За да подсили позициите на християнската религия, църквата е свързала
езическия празник с християнския Преображение Господне. За разлика от
православната и римокатолическата църква, които отбелязват празника на
6 август, арменската апостолическа църква е променила датата на 14 юли.
Тази промяна е наложена от близостта с друг голям празник, който арменците също включват в Дахаварите, а именно Успение Богородично, който
се отбелязва на 15 август и от трите църкви.
Характерно за този ден е, че той се отбелязва с различни младежки игри
(подобно на българските пролетни, филек и т.н). На празника са хвърляли
рози, окичвали са се с цветя, пръскат се с вода. Имен ден на Вартавар празнуват оонези, които носят имена на цветя – Варт, Вартавар, Бадриг, Вартухи,
Байдзар Варвара, Варто, Алварт и др.
Успение Богородично – АСТВАДЗАДЗНИ Верапохумън Сурп Аствадзадзни – 15 август – Хадавян подчертава, че празникът се почита в неделен
ден между 15 и 18 август. Въпреки големия религиозен празник, арменците
продължават да поддържат и една друга езическа страна. Денят съвпада с
древноарменския празник на плодовете, посветен на богинята на плодородието и нравствеността Анахид.13 От тук е останала и традицията на този ден
да освещават гроздето. В други населени места се провеждат курбани или се
отбелязва патронния празник на църквата – повечето от арменските църкви
носят името на Света Богородица. Имен ден празнуват само жени: Мариам,
Марина, Ахавни, Вержин, Сърпухи, Арус, Лусине, Дирухи, Такуг, Дирухи, Берджухи, Искухи, Пергуг и др.
Арменската апостолическа църква отбелязва няколко празника посветени на светия кръст. Към трите основни, които се почитат от християнската
църква, арменците отбелязват още един четвърти:14 - Откриване на Кръста,
Появата на Кръста, Спасяване на Кръста, Св. Кръст от манастира Варак. Към
ДАХАВАРИТЕ, принадлежи третият празник – Спасяването на Кръста
– ХАЧВЕРАЦ (Сурп Хач). За разлика от източно-православната църква, ко123

ято строго отбелязва Кръстовден на 14 септември, за арменците празника е
между 11 и 17 септември. На този ден в църквата се отслужва тържествена литургия. Църквите, които носят името Сурп Хач, отбелязват своя патронен празник.
Най-личните дни за Арменската апостолическа църква са предхождани
от пости с различна продължителност. Денят, който следва „ Дахавара”, арменците отбелязват като Задушница (МЕРЕЛОЦ) и отдават почит на своите близки покойници като посещават гробищата. Традицията да се почитат
мъртвите след ДАХАВАР е една своеобразна връзка между „този” и „онзи”
свят. За разлика от арменците, българите почитат три големи Задушници
– Месопустна, Черешова и Архангелова.
От всичко до тук става ясно, че Арменските традиции се намират в тясна
връзка с християнската религия. Евгения Мицева определя това взаимодействие като „...срастване на църковната и фолклорната традиция”.15 Може
би заради ранното приемане на Християнството, тази връзка е толкова силна и устойчива. Важният извод, до който достига Мицева е свързан с това,
че фолклора при арменския етнос съществува като спомен. Използваният
репертоар, който самите информатори определят като фолклорно арменско
творчество е по-скоро смесица от авторски и фолклорни произведения, в
които е трудно да се определи границата точно между двете. Тези нейни изводи се потвърждават и важат с пълна сила за практиките на най-голямата
арменска общност у нас населяваща град Пловдив.
За хората, които живеят в етническа общност в рамките на друг етнос е
важно да помнят и поддържат своите традиции, език и самосъзнание. Арменците в Пловдив определено ще успеят да се съхранят.
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гл. ас. Стоян Пауров
Камерната музика за народни инструменти на
академик Николай Стойков в периода 1974 – 1990 г.
Откриването на специалността „Народни инструменти и народно пеене”
през 1972 г. във ВМПИ гр. Пловдив (сега АМТИИ), налага включването в учебния план на дисциплината „Камерно-инструментални и певчески народни
ансамбли”. Тя представлява нов етап в развитието на камерната музика за
български народни инструменти.
Един от създателите на специалността и всички включени в нея дисциплини е академик Николай Стойков. След специализацията си по композиция и
теория на музиката в Московската консерватория, той започва активна преподавателска и композиторска дейност във ВМПИ/АМТИИ. Учебният процес
изисква създаването на методически пособия, които да задоволят отчасти
нуждите на обучението по нововъведената дисциплина „Камерни ансамбли”. Основният принцип в писането и подбора на такава литература е бил
пълноценното третиране на народния инструмент и глас и специфичните им
особености, включени в изискванията на камерния жанр. Нужно е било да се
създаде такъв репертоар, в който творчески да бъдат преосмислени принципите на камерното музициране и същият да е съобразен със спецификата
на класическите композиционни похвати, избистрили се в течение на няколковековното развитие на музикалното изкуство.
В периода 1974 – 1990 г. Николай Стойков съставя и издава множество
пособия съобразени с програмата за обучение по дисциплината „Камерни
ансамбли” :
1. Ансамблови пиеси за народни инструменти – изд. „НАУКА И ИЗКУСТ
ВО” 1974 г.
2. Пиеси за народни инструменти със съпровод на пиано – изд. „МУЗИКА” 1976 г.
3. Ансамблови пиеси за гъдулка – изд. „МУЗИКА” 1980 г.
4. Ансамблови пиеси за гайда – изд. „МУЗИКА” 1980 г.
5. Ансамблови пиеси за тамбура – изд. „МУЗИКА” 1981 г.
6. Ансамблови пиеси за кавал – изд. „МУЗИКА” 1982 г.
7. Камерни ансамбли за глас и народни инструменти – изд. „МУЗИКА”
1984 г.
8. Вокално-инструментални ансамбли II ч. – изд. „МУЗИКА” 1987 г.
9. Пиеси за гъдулка със съпровод на пиано, съставителство с Тодор Киров – изд. „МУЗИКА” 1988 г.
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При подбора и създаването на пиесите, включени в тези сборници, авторът много внимателно е следял да не настъпи момент на механичност при
пренасяне на принципите на класическото камерно музициране върху новия
репертоар за камерни народни състави. Нужно е било пълно и точно съобразяване с фолклорната диалектност при боравене с автентичния материал,
със специфичните особености на изразните възможности на инструментите
и гласа, ладотоналния език, полифоничността, тембровите особености, въвеждането на нови изразни средства при инструментите и т. н. Създаденото
от композитора е трябвало да бъде близко до душевността на народния изпълнител, а не да се завишава елементът на академичност и абстрактност,
водещ до самоцелно писане на произведения, далеч от нуждите на педагогическия процес. Практиката доказва, че за период от 15 години обучение по
тази дисциплина, голяма част от пиесите се изпълняват непрестанно както в
учебните часове, така и на концертния подиум.
Нови аспекти в развитието на дисциплината „Камерно-инструментални и
певчески народни ансамбли” и създадена нотна литература:
I. Написаните пиеси са изградени върху автентичен материал в различни
инструментални съчетания: 2 кавала + гайда; гъдулка + 2 тамбури;
гайда + гъдулка + 2 тамбури; кавал + 3 гъдулки; 3 гъдулки + тамбура; кавал + 2 гъдулки + виола гъдулка; кавал + гайда + 2 гъдулки
+ тамбура + контрабас. Еднородни състави – от дуо до секстет. Нови
съчетания са потърсени и при камерните ансамбли за глас и народни
инструменти: соло + 2 тамбури + чело тамбура; соло + кавал + тамбура + гъдулка; соло + 3 тамбури + чело тамбура; соло + гайда + 2
гъдулки; соло + кавал + 3 тамбури; соло + 3 кавала; соло + 3 гъдулки;
соло + 2 кавала + 3 гъдулки и много подобни комбинации от инструменти. Изборът на тези съчетания е бил продиктуван от характера на
песента, фолклорната област и специфичните за нея инструменти, от
тембровите изисквания, свързани с амбитуса на песента. Такива нови
комбинации са потърсени и при камерните вокални състави – от дуо
до квинтет, в съчетание с различни ансамбли от народни инструменти.
II. Като художествени средства, в пиесите за камерни състави са използвани редица композиционни и инструментални похвати, внедрявани
в художествената практика в продължение на петнадесет години от
въвеждането на специалността.
1. При струнно-лъковите инструменти (гъдулки) композиторът Николай
Стойков широко използва необичайни начини на звукоизвличане, които изменят основната темброва характеристика на инструмента: пи127
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цикато, кол леньо, сул тасто, сул понтичело, флажолетни тонове и др.
Използва двоен гриф, нова пръстовка при многозначни тоналности,
различни разновидности вибрато – широко вибрато, гъсто вибрато,
преминаване от прав тон към вибрато. Разширява се диапазонът на
гъдулката чрез въвеждането на допълнителни позиции.
Струнно-дрънковите инструменти (тамбури) се използват не само с
акомпанираща функция. Поверява им се мелодия, използват се и като
ударни инструменти. Въвеждат се малко известните дотогава звукови
и темброви ефекти като глисандо, портаменто, свирене зад магаренцето, четвърт тонове и др.
При духовите инструменти (кавал и гайда), чрез нови апликатурни съчетания, се избягват липсващите тонове в диапазона им. Разширява се
тоновият обем на кавала във висок регистър.
За художествен съпровод в часовете по специален предмет се въвежда инструментът пиано. Написаните за целта пиеси са изградени
върху оригинални мелодии с виртуозна фактура и богата и сложна орнаментика. Тези специфични характеристики са били отправна точка
в изграждането на акомпаниращата клавирна фактура – със сложен
хармоничен език, оригинални темброви нюанси между инструмент и
пиано, усложнена метро-ритмична пулсация. Всичко това доближава
партията на пианото до оригинална клавирна пиеса. Същия подход
авторът е имал и при създаването на клавирен съпровод на народни
песни за обучение в часовете по народно пеене.
Новото в тези сборници е, че поместените произведения излизат извън традиционната звучност на народните състави. Усложнява се и
се обогатява хармоничният език, който надхвърля рамките на класическата терцова хармония. Характерни за хармоничното мислене на
Николай Стойков са сложните битонални и квартово-квинтови многозвучия, извлечени пряко от звукореда на автентичните мелодии. Така
той постига едно по-ярко, оригинално и органично свързано с нашия
фолклор звучене.
Потърсена е активна полифонизация на гласовете, водеща до нови
хармонични съчетания и необичайни темброви и регистрови звучности. Ярък пример за виртуозно използване на различни полифонични
похвати е пиесата „Калугерине”. Кулминацията, получена чрез полифонично изграждане, съчетано с полиметрично начало, създава съвършено нов облик на формата. За пръв път е постигната полиметричност
чрез употреба на неравноделни тактове. В този двугласен канон, посредством квинтова имитация, се получава разместване през тактовата черта на тривременната група в размер 9/16. Това не затруднява

особено изпълнителите и диригента, тъй като те изграждат своето
изпълнение на алеаторен принцип. В този случай всеки инструменталист изсвирва мелодията без да се влияе от метричната пулсация на
другите партии.
VI. За постигане на по-точен нотопис при автентичните мелодии (особено при безмензурните), са използвани нови графически обозначения
за: четвърт тонове, широко и гъсто вибрато, забързване, забавяне,
арматура при различните ладове и маками и др. За инструментите кавал, гайда и тамбура се възприема реалното изписване на тоновете от
звукореда, без да се променя октавовата им принадлежност. Това се е
наложило за по-ясна, съвременна нотна картина.
След 1990 г. композиторът Николай Стойков продължава да твори, макар
и не толкова активно, в областта на фолклорната обработка. Произведенията му са на високо художествено ниво и обновяват непрестанно музикалната
литература, използваща се в музикални училища, паралелки и висши учебни заведения. Постигнатото от него в педагогически и творчески план може
да бъде отправна точка в дейността на всички онези, приели предизвикателствата на съвременността. Творбите му предопределят новите пътища в
развитието и обогатяването на фолклорната ни култура, като едновременно
с това поставят своите насоки и задачи към идното поколение изпълнители
и композитори.
В интервю на Мария Дамова с академик Николай Стойков, на въпроса
„Защо българският дух стига до света най-лесно чрез музиката?”, той отговаря така: „Аз не претендирам, че мога точно да разгадая енигмата на българския дух. Интуитивно създавам музика, която моето вътрешно чувство
ме кара да усещам, че именно тя е българска. Този усет не е самонадеян,
защото се опира на българската музикална култура и неповторимостта на
българския фолклор. А фолклорът е част от българската култура, която се е
градила на пластове, в дълбочина. Чрез своята музика се стремя да внуша
на слушателите си, че ние, българите, притежаваме изключително богатство
– нашия фолклор. И трябва да се гордеем с него, да ходим „изправени”.
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гл. ас. Владимир Владимиров
Няколко щриха около появата на
съвременната българска тамбура
С настоящото изложение бих искал да обърна внимание на едно позабравено днес музикално явление от началото на миналия век - това на тамбурашките оркестри в градовете. Запознавайки се с различни изследвания
за българската музикална култура след Освобождението, у нас неизбежно
изниква предположението, че тази форма на любителско музициране или е
непозната, или е оценена като незначителна, а второто противоречи на непосредствения ни опит в съвремието.
Причина за това навярно е, че връзките с немската, австрийската или руската музикална култура се наблюдават по-интензивно, оценяват се като
плодотворни, докато вътрешнобалканските взаимовлияния се маркират
бледо и твърде рядко стават обект на наблюдение и анализ.
Като опит в тази посока бихме могли да посочим изследването на Н. Константинова, въпреки че авторът разглежда явленията изолирано и не търси
паралели и взаимовръзки с други процеси, свързани с тамбурата и нейното
съвременно битуване в нашата музикална практика.
За изясняване на трансмутационните процеси, свързани с появата на съвременната българска тамбура, е необходимо да се направи един обзор на
аналогични явления на Балканския полуостров и на фактори, тласкащи към
сближаване, взаимодействие и взаимообогатяване на културите на славянските балкански народи.
Явлението на тамбурашките оркестри се заражда в средата на 19 век в
Хърватия. Най-ранните сведения за сформиран такъв състав са от 1847 г. в
град Осилек с ръководител П. Коларич (1821-1876). До този момент тамбурата е била използвана предимно за солово изпълнение и съпровод.
През 1882 г. М. Майер (1863-1915), ученик и последовател на Коларич основава първия тамбурашки ансамбъл „Хърватска лира”. Участниците в него
са били интелектуалци, които възприемали свиренето на тамбура като принос в движението за противопоставяне на хабсбургската политическа доминация в родината им.
До 1918 г. 58 професионални състава активно концертират не само в Хърватия, а и в цяла Европа, в това число и в България. Репертоарът, който из
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пълняват е твърде разнообразен - от аранжименти на хърватски фолклорни
песни до транскрипции на части от класически произведения на Моцарт,
Бетовен, Верди, Дворжак, придавайки на тамбурата известна интернационална привлекателност.
В началото на XX век започва серийно производство на инструментите от
тамбурашкия оркестър в няколко фабрики в Хърватия. Най-известните от
тях са тези на Янко Стипушин в Лиляк и Терезия Ковачич в Загреб. Масовото производство на стотици унифицирани инструменти подпомага процеса
на усъвършенстването им и допълнително стимулира разпространението
на това музикално явление. Оркестрите от тамбури проникват и бързо се
асимилират от културата на съседните Сърбия, Словения и Войводина, като
достигат до Австрия, Германия и Чехия.
Постепенно движението на тамбурашките оркестри се разраства, преминавайки извън пределите не само на Хърватия и Балканите, но и на Европа.
Важна роля за това трансгранично явление играят активните имиграционни
процеси в края на XIX и началото на XX век.
За хърватите, живеещи извън границите на страната, тамбурата се превръща в културен символ, свързващ ги с тяхното отечество. В много имигрантски общности се създават тамбурашки оркестри по утвърдения вече
модел – в САЩ, Австралия, Южна Африка, Чили и др.
Съставът на хърватските тамбурашки оркестри е структуриран в четири
основни партии, на които отговарят различни по форма, размери и строй
инструменти: бисерница, брач, булгария и берде.
По всяка вероятност някои от инструментите от тамбурашките оркестри
– бисерница и брач, водят началото си от хърватския фолклорен инструмент
”самица” (дангубица, кутеревка), особено разпространен в района на Далмация през XVIII-XIX век.
В развитието на инструментите през годините се оформят няколко стила в
зависимост от броя на струните и начина им на настройване:
Едногласна система, при която всички струни (две двойни) са настроени в унисон. Пo-късно се развива в двугласна квинтова система, известна като „Фаркашки стил”.
Тригласна квартова система, развила се в Бачко в края на XIX век.
Всички тамбури, без бердето, са били с крушовидна форма.
Тригласна квинтова система, въведена от Пера Илич през 1897 г. и
известна като „Янкович”. Поради по-големите си художествени и технически възможности, тези тамбури постепенно изместват инструментите „Фаркашки стил”.

•
•
•
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Четиригласна квартова система, появила се в първите десетилетия на
XX век в Сремска област, откъдето идва и името й - „Сремски стил”.
Това разнообразие от инструменти и строеве е създавало известни трудности, най-вече по отношение на оркестровата партитура. Поради тази причина през 1958 г. в Нови Сад се провежда Първата югославска конференция
на тамбурашките специалисти, където се определя състава и строя на съвременния тамбурашки оркестър.
Трансграничното разпространение на тамбурашките оркестри не подминава и България. Предпоставки за това са както географската близост и активните търговско - културни връзки с Хърватия, така и нуждата на освободената и новоформираща се млада българска нация от изкуство и култура.
Различните западни влияния се възприемат бързо и стават неотменна част
от процеса на модернизиране и европеизиране, най-вече на градското население. В тази връзка Добри Христов пише: „Жадният за нов живот българин
със стихиен устрем бърза да навакса загубеното от векове и да се приобщи
със светлината на западната цивилизация и култура”.
Градът става средище за културно влияние от чужбина. В градската музикална практика цялостно се проявява една характерна черта на българската
музикална култура – нейната „отвореност” към взаимодействие с културата
на други нации. В края на XIX и началото на XX век, в България, това се изразява в догонване, акумулиране и асимилиране на европейски практики.
Според К. Беливанова това е: „...едно невиждано до този момент смесване
на старо и ново, като невероятен конгломерат на нови, нахлуващи като че ли
във вакум, чужди музикални влияния...”.
Сред тези нови проявления на асимилиране на чужди художествени модели са и тамбурашките оркестри, чиято поява е инспирирана от музиканти
чужденци – хървати, сърби и чехи. Както отбелязва и Д. Христов: „Тези народи под влиянието на западната музикална култура отдавна са европеизирани в своята музика”.
Безпорните предимства на тамбурашките оркестри са: окомплектуваният
в различни партии състав, наподобяващ щрайха в симфоничния оркестър;
стандартизирани по размер, форма и строй, фабрично изработени инструменти; сравнително лесното техническо овладяване на инструментите; не на
последно място, наличието на репертоар (в голямата си част от класически
образци). Така заедно с навлизащата духова музика се осъществява и първият досег на новоформиращото се буржоазно градско общество с част от
шедьоврите на западноевропейската класическа музика.
Според редица данни в Габрово започват да се организират първите люби
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телски музикантски състави, най-известен от които е тамбурашкият оркестър, създаден около 1870 г. Той се състои от китара, мандолина, контрабас,
кларинет и флейта, като в репертоара му освен народни мелодии са включени и потпури от опери, валсове, мазурки и руски романси. Прави впечатление, че от състава му отсъстват тамбури.
Това е показателно и за една нова тенденция в инструменталната практика на следосвобожденска България: „тамбурашки” става нарицателно име
за любителски струнни състави, невинаги комплектувани само от тамбури
или дори с напълно отсъстващи такива. Такива са сформираните след 1878
г. в Габрово училищни струнни оркестри, наричани тамбурашки, участващи
активно в културния живот на града. Идентични примери са: Флотският тамбурашки оркестър (1903 г.), съставен от мандолини, китари и цигулки (на
снимката); Тамбурашкият оркестър на Музикалното дружество „Родна песен” село Бичкиня /днес квартал на Габрово/, съставен от мандолини.
За популярността на тамбурите в България, допринасят изключително и
гастролиращи групи от Хърватия и Сърбия. Към тази практика биха могли да
бъдат причислени и т.н „арфянки”, музикални състави от близки славянски
страни, в които участват и жени изпълнителки. В Пловдив, например, през
1909 г. се изявява оркестърът на сръбския цигански музикант Вуле Нанич
– Вулето, който включва и жени певачки на севдалинки.
В края на XIX в. в София и в други градове се обособяват хърватски колонии. През 1893-94 г. Степан Юревич основава първото хърватско дружество
в България „Хърватска задруга” и към него се организира певчески и тамбурашки състав - пионера на това движение у нас. Те доставят инструментите
от Загреб, като по този начин се поставя началото на проникването им у нас.
Концертирайки активно в столицата и в страната, съставите успяват не само
да популяризират хърватската народна музика, но и да се приобщят към
българския културен живот.
София, като средище на новите културни тенденции след Освобождението, се оформя като един от центровете на тамбурашкото движение. По подобие на „Хърватска задруга”, през 1897 г. се учредява първият български
тамбурашки оркестър в София - „Тамбурашки оркестър при Типографското
дружество” с диригенти хърватите Фердинант Немет, а по-късно Сигмунг
Ротшилд. Инструментите за оркестъра се доставят от Хърватско.
В началото на 1902 г. част от типографите се отделят и основават I-во Бъл
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 Янев, Н. Музикалното минало на Пловдив, Държавен архив – Пловдив, 1963
  Босненски градски песни, изпълнявани със съпровод на тамбура или саз.
  История и дейност на тамбурашкия оркестър в България 1897-1937 година, ПК „Едисон”, София, 1937
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гарско Тамбурашко Дружество, съществувало в София до 1906 година, притежавало 19 тамбури (доставени от Загреб) и 11 нотни книги10. За диригент
отново е поканен С. Ротшилд.
В първите месеци на 1901 г. под ръководството на Александър Иванов е
създаден Тамбурашки оркестър към Софийското дружество „Иван Н. Денкооглу”.
Тези софийски тамбурашки оркестри, освен че участват активно в музикалния живот на столицата, концертират с успех както в страната, така и зад
граница. Репертоарът им, в началото преобладаващо от хърватски композитори, постепенно се обогатява и с пиеси от български автори.
Тежката обществено – икономическа ситуация настъпила в България след
края на Първата световна война, става причина за замирането на дейността
на изброените по-горе състави. Възникнали като една любителска форма на
музициране, по-късно изявяващи се и като салонни оркестри, през различните софийски тамбурашки състави преминават повече от 300 души.
Последният функциониращ тамбурашки оркестър в София, използващ
оригинални хърватски инструменти, е този към ансамбъл „Гоце Делчев”11,
създаден през 1952 година.
В началото на XX в. в много градове в страната се създават такива любителски тамбурашки оркестри, като техните инструменти също се доставят от
Хърватия. Данни има за: Омуртаг, Шумен, Тутракан, Варна (дирижиран от Д.
Христов), Плевен, Видин, Севлиево, Трявна, Разград.
За Пловдив има сведения поне за три такива състава12 до 1944 г. – Работнически тамбурашки оркестър (1902 г.) и към читалищата „Иван Вазов”
(1920 г.) и „Христо Ботев” (1936 г.).
Разпространение добиват и ученическите тамбурашки оркестри13 в Русе,
София, Велико Търново и други градове. Тези състави също са комплектувани с оригинални хърватски инструменти: Тамбурашки оркестър към Държавна мъжка гимназия „Цар Борис” – Русе с диригент М. Константинов през
1907 г.; Тамбурашки оркестър при Първа прогимназия - Варна с диригент
Хараламби Киряков; Тамбурашки оркестър към XV-та софийска прогимназия „Константин Величков”, създаден през 1925 г. от Георги Недялков; Враца
- ученически тамбурашки оркестър, създаден от Борис Стайков през 1927
г.; с. Първенец (Пловдивско) – детски тамбурашки оркестър към читалище
10

Юбилеен сборник по случай десетгодишнината от основаването на Софийското Българско
Благотворително Дружество „Иван Н. Денкоглу”, Придворна Печатница, София, 1907
11 Самият ансамбъл е основан през 1945 г.
12 Янев, Н. Музикалното минало на Пловдив, 1963, машиниписен екземпляр в Държавен
архив - Пловдив
13 Тончева, Е. Енциклопедия на българската музикална култура, БАН, София. 1967
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„Съзнание – 1914” с диригент М. Балеев, концертиращ от 1968 до 1995 г.
В Русе - един важен търговски и културен център по това време, тамбурашките оркестри също добиват голяма популярност и разпространение.
Първите сведения са от 1894 г. за „Тамбурашкия оркестър на заклетите счетоводители” под ръководството на Франц Щрос.
За ролята и значението на тази, привнесена отвън, музикална практика в
културния живот на Русе, можем да съдим по думите на Д. Сакакушев: „Тамбурашкият оркестър като художествен самодеен колектив заема достойно
място в музикалните традиции на Русе, тъй като неговото изкуство е досущ
народно, демократично, напълно разбираемо за масовия слушател.” От това
може да се заключи, че тази инструментална практика много бързо намира
своето място в жадния за култура български град и престава да бъде възприемано като чуждо културно явление.
Според изследването14 на Сакакушев, от което черпим важни данни за
развитието на тази оркестрова инструментална практика в Русе, в първите
десетилетия на XX век в дунавския град са съществували още: тамбурашки
оркестър към „Юношески туристически съюз” (1924), „Железничарски тамбурашки оркестър” (1932), Градски тамбурашки оркестър (1937). През втората половина на века тук с различна активност се изявяват оркестрите към:
Локомотивно-вагонен завод „В. Коларов”, Дома на транспортните работници,
Захарния завод „Д. Благоев”, Завода за керамични изделия „Труд”, Пристанищно управление и ученическите тамбурашки оркестри към: Техникума по
дървообработване, Дом „Бодра смяна”.
Наблюдава се известна изолираност от явлението на тамбурашките оркестри на Югозападна България и Родопите. Забавеното икономическо развитие на тези области на границата на двете столетия, минималните миграционни процеси и запазеният превес на селското население над градското
са предпоставки, които позволяват по-дългото битуване на традиционната
народна култура в тези райони. Навярно поради тази причина до края на XX
век там се срещат, макар и спорадично, „старите” тамбури.
Всъщност отварянето на традиционната култура в тези райони към чужди влияния започва по-осезателно след освобождаването им през 1912 г. и
настъпването впоследствие на по-активни вътрешномиграционни размествания. А тези процеси съвпадат с началото на „залеза” на тамбурашкото
движение по нашите земи.
Разпространила се бързо в края на XIX век и обхванала голяма част от
освободена България, популярността на тамбурашките оркестри постепенно
14
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„Л. Каравелов” – Русе, 1978
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замира след Първата световна война. Тази своеобразна „тамбурашка ера”
съвпада и с един доста активен период в многовековните българо – хърватски отношения, характеризиращи се с добронамереност и прогресиращ
стремеж към опознаване и сближаване. В годините до 1912 г. се изграждат
стабилни, връзки в областта на културата, науката, просветата и спорта, които водят до различни взаимовлияния, като едно от тях са градските тамбурашки оркестри.
Като причини за постепенното замиране на тамбурашкото движение в
България, можем да обобщим:
- навлизането на джазовите оркестри, като нова, модерна форма в развлекателния музикален жанр.
- с възхода и утвърждаването на оперно – симфоничното изкуство, тамбурашките оркестри вече се изместват като един от проводниците на западноевропейската класическа музика.
- в началото на 20-те години на миналия век, в България се зараждат тендеции за „еманципиране” на родното музикално изкуство, навярно провокирани от обществено - политическата обстановка след Първата световна
война. Назрява стремеж към самоопределяне на българското и отрицание
на всякакви чужди културни влияния, част от които са и тамбурашките състави.
- не на последно място, със създаването на Кралството на сърби, хървати и словенци през 1918 година, постепенно се разрушават политическите,
икономическите и духовни връзки между българи и хървати, а културните и
научни контакти вече не са така активни.
В първото десетилетие на XXI век в България се откриват следите на два
оркестъра, преки носители на традицията на тамбурашките състави от началото на XX век. Това са: Тамбурашки оркестър „Русе” с диригент Н. Константинова и Тамбурашки оркестър при ансамбъл „Илинден” – София с диригент
Св. Балтаков.
Характерно за тези два, все още концертиращи състава е, че и до днес в
тях се използват оригинални хърватски инструменти или техни копия. Те носят важна информация за насоките в развитието на съвременните тамбури,
използвани в днешния народен оркестър, които предстоят да бъдат детайлно анализирани в истинския им обем и дълбочина.
В заключение на всичко казано до тук за тамбурашките оркестри в градовете, бихме могли да обобщим следното:
1. Тамбурашките оркестри навлизат в българския музикален живот паралелно с духовите оркестри в края на XIX век, като носители на нови
европейски практики и форми на музициране.
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2. Разпространявайки се в редица български градове, играят съществена роля във формирането на градската музикална култура, в която
поради липса на професионални традиции се отрежда важно място
на любителското музициране.
3. Докато духовите оркестри успяват да се „снароднят” и да се прелеят
в селската музикално - фолклорна практика, главно в Северна България, то „модата” на тамбурашките оркестри, преминава към 20-те
години на миналия век.
4. В периода 1894 – 1944 г. в различни български градове се срещат
десетки тамбурашки оркестри, като днес у нас са останали само два
такива състава, използващи оригинални хърватски инструменти.
5. Тамбурашките оркестри нямат пряка връзка с битуващи до този момент у нас музикални практики, тъй като инструментариумът и репертоарът им са взаимствани от чужбина (Хърватска и Сърбия).
Пречупена през призмата на съвременното фолклорно инструментално изкуство, традицията на градските тамбурашки оркестри може да се преоткрие
в проявленията на съвременната тамбурджийска практика и по-конкретно
в образа на модерната българска тамбура. Сигурен съм, че изясняването на
тези взаимовръзки ще подпомогне развитието на тамбурджийското изкуство и ще го изведе в нови творчески полета и професионални резултати.
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ас. Иван Георгиев
Постановка и постановъчни проблеми
при свирене на гайда
За постановката при гайдата е писано много. Установени са някои
закономерности, които са валидни и за редица класически инструменти,
използвани в световната инструментално-изпълнителска практика.
Но постановката не е статичен и неподвижно установен, а постоянно
променящ се фактор. Промяната е продиктувана не от модно увлечение
или самоцел, а от развитието на музиката и изпълнителската техниката
при нейното сценично претворяване.
От анатомо – физиологическа гледна точка тя е една от частите на изпълнителското поведение. Оттук идва и неправилността на тълкуване на
термина “постановка”, който се свързва с определена статичност. Този термин трябва да се разбира в смисъла на външната форма при музицирането, произлизаща от начина на приспособяване на целия организъм към
инструмента и изпълнителския процес. В този смисъл, връзката на постановката с така нареченото ”естествено” свирене (музициране с определен
инструмент) е очевидна. А това означава свирене без излишно напрежение, следвайки поставената цел, т.е. с непринудена техника, напълно (и
логично управляема от) подчинена на изпълнителя.
За всички музиканти е ясно, че съзнанието играе важна роля в създаването на правилен начин на свирене. Осъзнаването на усещанията за правилността на движенията е необходима предпоставка за изработването на
изпълнителската техника. Съзнанието играе роля и в борбата на изпълнителя за преодоляване на мускулното напрежение, което се усилва особено
при изпълнение на сцена (музициране пред публика ).
Пътищата за развитие на инструменталиста в двигателно, както и във
всички други отношения е индивидуално – онова, което е полезно за един
инструменталист, може да се окаже недостатъчно добро за друг. В този
смисъл, при оформянето на младия инструменталист трябва умишлено да
се отстраняват всички излишни и затормозяващи мускулатурата движения на ръцете и пръстите, които биха могли в бъдеще да станат сериозна
пречка за усвояването на типичните за инструмента изпълнителски сръчности. С други думи, трябва да се избягва излишното напрежение и ненавременното отпускане или напрягане на отделни мускули или комплекс от
мускули. В този смисъл, движенията трябва да бъдат не само свободни, но
и строго целенасочени.
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Оттук идва и заключението, че освобождаването на движенията, премахването на излишното напрежение, както и приспособяването на ръцете към даден инструмент, най-общо наричаме постановка. И тази постановка е външният израз на стремежа да се достигне, по най-лек начин за
тялото, интерпретацията, с който и да е музикален инструмент.
Типична за гайдарския стил техника на свирене е ритмизирането на мелодията. Това се получава чрез леко трепкане на палеца, показалеца или
безименния пръст, което трепкане раздробява дългите нотни стойности
на съставните им по-малки. В зависимост от това коя от двете ръце води
мелодията, съответно за долната половина на гайдуницата се използва
безименният пръст и показалецът на ръката, която е поставена върху горната половина на гайдуницата, а за горната - палецът и показалецът на
същата ръка.
Установената в гайдарската практика постановка е – лявата ръка да се
полага върху горната половина от гайдуницата, а дясната - върху долната
половина.
Развитието на фолклорната музика от 80-те години насам, смесването с
класически и традиционни инструменти, навлезли в сватбарските оркестри, както и композициите на съвременните автори, доведоха до търсене
и намиране на нови технически похвати. Те отговарят на нови тенденции в
развитието на музиката, под давлението на съвременната, задъхваща се
в динамично отношение цивилизация.
Точно по тази причина искам да разгледам някои страни от „постановката” при гайдата.
Звукоизвличането при гайдата е процес, при който мехът се поставя под
лявата мишница и лявата ръка на горната половина от гайдуницата. Вкарва се въздух в меха през духалото и чрез натиск на лявата мишница се
произвежда тон.
Известно е, че духовите инструменти по силата на своите конструктивни
особености имат недостатъчно точна настройка на отделни тонове, което
затруднява постигането на чистота при свирене. Тук е ролята на музикалния слух - непосредствено анализирайки резултатите от тоноизвличането
- да коригира или не изпълнителския апарат.
Ако се установи, че даден тон звучи по-високо или по-ниско, усещането
се предава към кората на мозъка, където информацията се анализира и се
пращат волеви импулси към ръката на гайдаря. Тези импулси са в основата изпълнителят да намали или увеличи налягането в меха и по този начин
да коригира височината на тона.
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Основното изискване при свирене е: с минимум усилия (с най - малка
загуба на енергия), но не вяло и отпуснато, да се получат максимум резултати. И тук идва въпросът – след като най-важните за ритмизирането, украсяването, подчертаването на пиесата пръсти се намират на лявата ръка,
поддържането на постоянно налягане в меха и височинният контрол се
извършва от левия ротаторен маншон, хроматичният гриф се получава
от комбинацията на отделните отверстия с „мърморка” (малкият грифов
отвор, намиращ се най-отгоре в предната част на гайдуницата) - не би ли
трябвало дясната (ръка) да е върху горната половина от гайдуницата? Така
ще се освободи от напрежение „водещата ръка” именно, горната.
99.9% от гайдарите в Родопите свирят с дясната ръка отгоре. Това произтича от големите мехове и свиренето само върху горната половина от
гайдуницата. Долната ръка служи за придържане и много рядко, за да се
свири някоя мелодия.
„Обръщането” на постановката ще доведе и до това, че при всяка смяна
на мях, „водещата ръка” няма да има нужда да привиква наново с другата
форма и големина на меха.
Отговорът на този въпрос е индивидуален – доброто за един инструменталист може да се окаже не достатъчно добро за друг.
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София Русева
Светлана Захариева за структурата и формата
в българската народна песен.
Въпросът за структурата и формата в българската народна песен е найслабо разработен в българската музикална фолклористика. Сложността
идва от синкретичния тип съжителстване на поетичното и музикалното начало в песента.
Повече от 20 години след основополагащите теоретични разработки на
проф. д-р Стоян Джуджев по проблема за връзката между стих и мелодия,
през 1977 г. Светлана Захариева публикува изследването си „Ранни форми на
музикално-поетическата организация в българския фолклор”, в което проследява връзката между стих и мелодия в генезис и в развитие. Авторката
разглежда проблема за формата и структурата в раздел трети - „Особености
на музикалното формообразуване на различните равнища на поетическата структура.” В него се разкриват „евентуално съществуващи” последователни етапи в процеса на музикалното формообразуване [1, стр. 93].
Светлана Захариева откроява два основни типа на музикално формообразуване:
музикалното формообразуване като цялостен процес на търсене
на основните музикално-изразни средства /интонация, лад, ритъм, метрум/
и систематизирането им. Този синкретичен тип формообразуване се опира
върху стиха т.е. изграждането на песенната цялост е съобразено със структурата на стиха;
втория тип музикално формообразуване тя характеризира с отделяне на интонационно-тематичното развитие от синкретичната цялост.
Споменава се съществуването на тясна „генетическа“ връзка и приемственост между двата типа формообразуване [1, стр. 95].
В хода на изследването авторката насочва вниманието ни към обособяването на самостоятелни ритмо-интонационни комплекси. Те изпълняват
роля, аналогична на музикална тема и изместват отделния тон като основна градивна единица в процеса на изграждане на музикалната форма.
Ритмо-интонационните комплекси Захариева нарича „теми-формули” и ги
определя като обект на проява на музикално-формообразуващи принципи
на тематично развитие – повторност, вариране, контраст и т. н. [1, стр. 115]
„Темата-формула” чрез своята повторност – буквална или варирана, създава нов тип по-обемна и по-сложно организирана музикална цялост. Именно
„принципа на музикална повторност” се поставя в основата на т. нар. „формулна техника” на композиционно изграждане [1, стр. 129]. Тази техника е
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посочена като често срещана при първичните слоеве на музикално мислене
– обредните песни /коледарски, лазарски, сватбени, „ладуване“, „пеперуда”,
„герман”/. Ръстът на музикалното мислене не е единствената причина, която бива изтъкната, за да се обясни широкото разпространение на „формулобразуването” в тези обредни жанрове. Връзката е като функционално обусловена. Голяма част от тези песни имат формулно-заклинателен характер.
Многократното възпроизвеждане на формулата-заклинание поражда монотонния магически ефект, който е функционално определен от действието,
ролята, мястото и необходимостта от прозвучаването на песента.
Утвърждаването на формулната техника като метод на изграждане поставя пред авторката проблема за музикалната цялост. Открояват се два показателя от „количествено” и „качествено” естество, за да се определи формулната структура като затворена [1, стр. 119]:
наличие на ясен завършек, утвърден изключително по музикален
/а не по словесен/ път;
наличие на вътрешна съподчиненост между съставните формулни
провеждания.
При липсата им, структурата остава отворена и нейното „затваряне” зависи
от изграждането на вътрешната й цялост по музикален път [1, стр. 119]. Като
средство за затваряне на формулната структура се явява „формообразуващият принцип на ладо-интонационен и тематичен контраст”. Той е противодействащ на принципа на тъждеството, разпростира се на различни равнища в музикалната структура и съдържа в себе си всякакъв тип контраст,
възникнал по музикален път [1, стр.123].
Особено място в изследването заема структурата на периода с повторен
строеж. Според Захариева възникването му води музикалното формообразуване до точно фиксирани норми и вътрешни отношения между частите в
цялото. Тези ясни взаимоотношения са в основата на възникването на музикалната строфичност, както и до обединенията в стихови редици – едноредични, двуредични и пр. Изтъкната е функционално осмислената повторност
при двете части /предложения/ на периода, която създава съотношението
въпрос /отвореност чрез полукаденцата на първото предложение/ и отговор
/затвореност чрез каденцата на второто предложение/. Освен функционално
осмислената повторност, авторката говори за наличието на още два начина
за изграждане на периодическа симетрия – чрез буквална или изменена
повторност, като уточнява, че те не гарантират структурна цялост. На периода с повторен строеж се отрежда ролята на междинно звено между отворената или затворена формулна структура и по-съвършената в структурно
отношение основна форма в песента – музикалната строфа.
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Светлана Захариева разглежда проблема за формата и в следващо свое изследване – „Формообразуването в българската народна песен” от 1979 г.
Поставената в него теоретическа задача авторката обобщава така: „ … да се
разкрие обособяването на различните музически начала /словесно, песенно
и танцувално/ и тяхното проектиране в музикалната форма и в спецификата
на формообразуващия процес.” [2, стр. 8]. Изследването се състои от две части – „Музикалното формообразуване в условията на синкретичната цялост”
и „Типове музикална жанровост и връзката им с песенната форма”. Още във
встъпителните бележки Светлана Захариева споменава обособяването на
типовете „музикална жанровост”. Тя уточнява, че музикалната жанровост
„не измества функционалните жанрове и не влиза в разрез с тях”, а по-скоро
спомага за обобщаването на музикалните процеси и сигнализира за „необходимостта от изграждане на нова художествена организация” [2, стр. 8].
Понятието тематизъм също е използвано в друг смисъл - той е близък повече до формулността във фолклора, отколкото до тематизма в класическия
смисъл на думата [2, стр. 11, 12].
В първата част се обхващат общи проблеми, свързани с фолклорното
формообразуване. Разкриването на същността на музикалното формообразуване налага изучаването на специфичната структура на музикалния процес. Особено подходящ за това се оказва процесуално-динамичният подход
– известната триада на Б. Асафиев i:m:t /импусл-движение-завършек/ [2,
стр.16].
Захариева приема като прототип на музикално-процесуална цялост тоновото отношение с ладов смисъл неустойчивост – устойчивост, като не отделните тонове, а тоновите отношения са най-малките градивни единици.
Тяхната организация трябва да е такава, че те да придобиват различни процесуални стойности – на разклащане и на възстановяване на равновесието.
От тук се очертават две основни тенденции, необходими за реализирането
на формообразуващия процес: „центростремителност” и „центробежност”.
Наличието или липсата им трябва да служи за критерий дали в дадена форма има музикална процесуалност или не [2, стр.17].
Авторката говори за „тотален формообразуващ синкретизъм” в началните
„ходове” на музикално мислене. Той се изразява в покритие на лада с формата чрез мелодическата линия, разгледана като възходящо-низходяща
система на тонови отношения [2, стр. 21].
По-нататък в изследването се говори за различни „степени” на музикалното формообразуване:
звуковисочинно формообразуване, свързано с интонационно специфизираното слово;
формулно формообразуване, свързано с лада и интонацията, и синкретизма между тях.
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Обособяването на тематически цялости, авторката посочва като белег за
нов етап в развитието на музикалното мислене – разпадане на синкретизма
между ладообразуването и формообразуването, където формообразуването
става самостоятелен процес. Тематическата цялост е тип музикална цялост,
оформена по музикален път, обвързана в ладо-степенната система, наситена с „музикална събитийност” и логическа обвързаност на елементите. В
конструктивно отношение тематическите цялости биват лаконични и имат
характер на музикални формули. [2, стр. 46, 47]
В края на първи раздел се разглеждат основни музикално-тематични
принципи – повторност, производност, вариантност, контраст, репризност и
т.н.
Акцента във втората част на изследването си Светлана Захариева поставя
върху споменатите по-рано от нея различни типове музикална жанровост и
връзката им с песенната форма. И тук авторката приема като опорна точка в
изучаването на фолклорното явление синкретизма.
Като основна цел на втората част тя определя „…разкриване структурата
на музикалната материя и различните типове завършени музикални структури (най-често периоди) в зависимост от нейната жанрова функционалност
– да обслужва танцувалното, речитативното или собствено вокалното начало.” [2, стр. 11].
Две основни цели се преследват при спецификацията на музикалната
жанровост:
1.
разкриването на собствената музикална семантика, опряна на
съчетание от изразно-конструктивни средства, конкретизирани в плана на
музикалната форма;
2.
разкриване на семантико-типологичната връзка на жанрово насочената музикална форма с породилия я фолклорен контекст, както и механизмите на тази връзка. [2, стр. 70]
Захариева се опира на С. Скребков и говори за три типа жанров тематизъм:
речитативност, песенност и танцувалност. [2, стр. 72]. Тя отбелязва силен
семантичен актив при трите типа жанровост, свързан с претворяването на
идеята за действието (моторност), разказа (речитативност) и емоционалната нагласа (кантиленност). В този смисъл речитативността, танцувалността
и песенността получават значение не толкова на жанрови групи, колкото на
различни начини на съществуване на музикалното начало.
Като комплексна характеристика за речитативен тип жанровост, се приема
наличието на тон-сричков скандиран ритъм, умерено темпо и безмензурна
организация, липса на разпяване на сричките, като при разширената речитативност се наблюдава макар и тясна ладо-интонационна амплитуда. Специфичното речитативно интониране се наблюдава най-ясно сред старинните
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пластове на обредния фолклор, в чиято структура е запечатана сакралната
звукова формула. Авторката набелязва три форми на речитативна жанровост – сакрална формула, микрожанрова речитативна концентрация в разпевния комплекс и епически речитатив. [2, стр. 93]. Основният формообразуващ фактор в речитативно-формулните жанрове е поетическият ритъм.
Речитативната микрожанровост, от своя страна се среща в комбинация с
песенно-протяжната жанровост Съпоставката на двата типа носи ярък формообразуващ музикално-жанров контраст. [2, стр. 111].
Епическият речитатив се определя като „хибриден синкретичен жанр, обслужващ словесно-поетическата форма, но оформен в звуково отношение
като песен” [2, стр. 118]. Отбелязва се използването на музикално мислене
от формулен тип при изграждането на епическата песен. Тук авторката констатира, че липсата на вътрешно развитие от процесуално-тематичен тип се
компенсира с низходяща тенденция в линеарното изграждане. „Интонационно-линеарната контурност на мелодията има фиксиран, формулен характер и стойност на мелодически стереотип.” [2, стр. 122]. Друг конструктивен
белег при епическия речитатив е призивното начало.
При танцувалността от музикално-жанров тип Захариева изтъква многократно повтарящата се музикално-танцова формула, която е в основата
на хороводната песен, като определяща формообразуващия процес. „Многократната повторност става основа за възникване на явления от порядъка
на периодическа симетрия, квадратност и обособяване на структури, близки
по характер до тематичните структури в класическата музика.” [2, стр. 130].
Метроритмичната формула е основна структурна единица. Музикалният и
поетическият компонент имат обслужващо значение и са подчинени на танцувалното формообразуване. Опирайки се на повторността авторката говори
за „танцов” период, чиято музикална структура е свързана с формулното мислене, периодическата симетрия и квадратността. Разграничава двучастни
и тричастни периодични структури. Двучастните периоди характеризира с
„…мащабно-синтактичното равенство и съответно произтичащата периодическа симетрия между частите.” [2, стр. 137]. Обединяващият фактор
между частите на периода са височинните различия при двете формулни
провеждания, които могат да се явяват в началото или в каденцата. Тричастните периоди възникват като количествена разновидност на двучастните на
база същите формообразуващи принципи. Изхождайки от водещата метроритмична страна при танцувалността и стремежа към симетрия и подреденост, Захариева посочва квадратността като най-характерна за танцувалните жанрове.
Като основни белези на протяжните жанрове авторката отчита бавното
темпо, безмензурния тип метрическа организация, широкоамплитудна ин145

тонация и сричковия разпев [2, стр. 150]. Музиката става водещ компонент
в песенното формообразуване. Протяжната разпевна мелодия се изгражда
и обособява отново със структура на период, но различен от този при речитативността и танцувалността. При песенния период нито броят на частите,
нито каденцовите отношения между тях, нито тематичните принципи биват
определени като специфични формообразуващи процеси. Биха могли да се
открият проявите на буквална повторност, на варирана повторност, на ладолинеарен контраст, но формообразуващото действие на тези принципи е
изместено от единния ладо-интонационен процес. Тук ладо-тематическата
формула изпълнява обединяваща роля във формообразуващия процес.
Разпятата сричка е носител на песенност и активна орнаментална дейност,
което авторката отбелязва като най-характерен и специфичен белег за облика на вокалната цялост. Сричковият орнамент от своя страна също придобива самостоятелни структурни норми и в много отношения е определящ за
вокалния период. „Сричковият орнамент е в състояние да носи в сгънат вид
цялата или почти цялата информация за музикалната събитийност, която се
разгръща на строфическо равнище.” [2, стр. 157].
В края на този последен раздел, Захариева отбелязва, че по-нататъшната
работа върху музикалното формообразуване би трябвало да се насочи към
„издирване на преките и косвени взаимовлияния между процесуалната и
архитектоничната страна в музикалната форма.” [2, стр. 170]. От една страна
е необходима съпоставка на вокалните и инструментални жанрове, а от друга съпоставка на похватите в изграждането на „ …словесния образ-структура и музикалния му аналог“. [2, стр. 170].
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Радослава Даутева
Изворен фолклор на село Люляково
ГЕОГРАФИЯ
Люляково е село разположено в югоизточна България /Източна Тракия/. То
се намира в община Руен, на разстояние 60 км северозападно от гр. Бургас и
30 км от гр. Айтос.
ИСТОРИЯ
По – голямата част от жителите на селото са потомци на малоазийски
българи – преселници от Чатал тепе и Куджабунар. Има преселници от Културмуш (Одринска Тракия, Силивренска околия), от село Малък Дервент (гр.
Софлу – Гърция), шопи и други.
За да вникнем по-задълбочено в традициите, обичаите и фолклора, който
са съхранили до днес хората от Люляково, ще представя историята на преселението на българите в Мала Азия.
История на преселението на българите в Мала Азия
Предците на люляковци, преселили се в Мала Азия, били предимно от Източните Родопи и Южна Тракия. Причините за преселването им били много.
На първо място е фактът, че в края на ХVІІІ в. Балканите се превърнали в
много по-несигурно място за живот отколкото Мала Азия. В резултат на загубените войни и упадъка на Османската империя множество турски войници
дезертирали от войската и започнали разбойнически набези. Било време на
религиозни преследвания, насилия от страна на местните османски власти,
от кърджалии, даалии и други разбойници и грабители. Това били така наречените кърджалийски времена.
Друга основна причина тези българи да се преселят в Мала Азия бил стремежът им да оцелеят и да се запазят като българи християни от грозящата ги
опасност да бъдат ислямизирани и потурчени.
Докато на Балканите царяло беззаконие и насилие, положението в Мала
Азия било много по-спокойно. А българите търсели точно това: по-спокоен
живот и сигурност, работа и по-добър поминък.
Овцевъдството и производството на дървени въглища били основен поминък на предците на люляковци по онова време. Мъжете често ходели в
Мала Азия да работят и след време се връщали при семействата си.
Предание разказва, че богат турчин (Якуб бей) дошъл по техните земи и се
срещнал с българи въглищари от Ивайловградско. Той им обещал покровителство и настаняване в свободни земи в Манеската ова, на юг от Бандърма.
И тъй като българите живеели в страх от ислямизация, от други насилия и
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грабежи, а и от тежки данъци и труден поминък, се доверили на бея. Той им
казал: “В Анадола косъм няма да падне от главите ви” и отвел неколцина
мъже в Мала Азия. След като поработили известно време, те се върнали и
завели и семействата си в Мала Азия. Заселили се в местност, която приличала на родните им места. Основали селото, като построили къщурките си край
голям извор, който бликал от скала, под дънера на огромен чинар. Селото
било наречено с турското име Коджа бунар (Голям кладенец, в смисъл и на
голям извор), наричан от селяните Голямата ода.
В Мала Азия предците на люляковци работели в началото като ратаи на
богатите бейове и на други земевладелци или като въглищари, производители на дървени въглища, работници по дъскорезници в горите, като овчари, говедари, зидари. Впоследствие се сдобили със земя, станали земеделци
и скотовъди. Първата група български семейства, преселени в Коджабунар
и другите новосъздадени български села, била последвана от други. Някои
се връщали в родните си села в Ивайловградско, уговаряли и други техни
съселяни да се изселят в Мала Азия, където щели да намерят спокойствие и
сигурност, покровителствани, според преданието, от Якуб бей.
Всички са единодушни, че коджабунарци произхождат главно от Ивайловградските села Деве-дере (Камилски дол), Хухла и Юбрююрен (Горноселци). Оттам са и прадедите на люляковци, преселели се в Коджабунар и Чатал
тепе.
И така, през 1770 г., в Мала Азия се създала колония от около 30 български
села, която просъществувала до 1914 г. Българската общност в Мала Азия
(Анадола) живеела в един от най-труднодостъпните райони на областта,
встрани от главни пътища, в някогашните санджаци Балъкесир и Калие султание (Чанаккале). Коджабунар било най-голямото село от района на Балъкесир, а Чатал тепе било село от района на Чанаккале.
Повечето български къщи в колонията представлявали еднокатни постройки с по две, три стаи и сайвант, а при двукатните, първият етаж се използвал за дам (обор). Самите къщи били обикновено паянтови – кирпичени или изградени с плетени пръти, замазани с глина и покрити с ръженина.
Одаите се измазвали с вар или бяла пръст, на пода се застилал хасър (рогозка), спяло се направо на пода, върху кечета или черги. Покъщнината също
била в унисон със скромните възможности на повечето български семейства
и включвала калайдисани бакърени съдове, керамични паници, стомни.
Земеделието и скотовъдството били основен поминък на малоазийци.
Произвеждани били всички видиве зърнени храни и замеделски култури
познати от България: пчинца (пшеница), ръж, ичюмень (ечемик), рапка (царевица), патати (картофи), леща, фасул, църен боб (бакла), бял лук (чесън),
сугань (лук), лахана (зеле), лахуть (нахут), тютюн, кетень (лен) и други. Вся148

ко семейство имало лозе, някои се занимавали с бубарство и пчеларство.
Във всяко село имало много овошки - сред тях и характерни за региона, като
маслини. Особено застъпено било скотовъдството, много семейства притежавали големи стада овце и по-малко едър добитък. В селата на колонията
имало много въглищари, преселили се в региона и покрай отличните възможности да упражняват занаята си, пак в тези села, се намирали и доста
добри дюлгери (зидари).
Отдалечени от големите български общности, малоазийци били лишени
от достъп до съвременна българска книжнина и печат, липсвали контактите
с други българи, а това довело до запазване на народния говор на дедите
им. Така в началото на 20 век малоазийските българи говорели на един от
най-старите български говори и с това привлекли вниманието на научната
общност, интересуваща се от етноложко-езиковото развитие на българския
език през вековете. Заобиколени от множество гръцки и турски села, българите били принудени да се адаптират и да усвоят езиците и на мнозинството.
По спомени на по-възрастните потомци на малоазийци, почти всички млади
и стари преселници от Анадола си служели говоримо с гръцки и турски език,
макар много от тях да били неграмотни. Немалка част от тези, които умеели
да пишат и четат на български били самоуки. Това са причините, поради които новите думи, навлизащи в малоазийския български език, били предимно
с турски и гръцки произход. Българските училища в селата, в които ги имало,
съществували от 1873 г. до 1906 г.
През тези столетия в чужда земя, далече от своя народ, нашите предци
запазили будно българско народностно съзнание. Изолирани и обградени от
градове и села, населени с турци и гърци, те създали един свой, български
кът, един малък, затворен в себе си български свят, в който се съхранили от
претопяване и изчезване. Живели са така, както са живели в старата родина
- със своя български бит, език и вяра, с неизменното чувство за принадлежност към българския народ, от който се смятали за неделима частица.
Към края на 1913 г. в българската легация и генералното консулство в
Цариград започнали да пристигат пратеници от българските села в Мала
Азия с настоятелни молби час по-скоро да бъде уредено изселването им в
България, тъй като оставането в Турция било опасно. Пратеници на селата
посетили и България, за да уговарят размяна на имотите с турци или с цели
турски села, които желаели да се изселят в Турция. Те увещавали турците, ако
решат да се изселват, да не разменят имотите си, а да ги продават, като им
обещавали безплатно земи и къщи в Мала Азия. След многобройни молби
от българските села и дълго проучване и организиране на кампанията по изселването, всичко било готово.
През март 1914 година започнала самата кампания, първите малоазийски
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българи потеглили от пристанище Бандърма за Дедеагач с парахода “Борис”
на 20 март, с него пътували 932 души. На 9 април отново от пристанище Бандърма потеглила втората група за България, на 17 април - третата. Кампанията по изселването продължила 3 месеца, през което време подготвящите се
за път бивали многократно ограбвани и заплашвани със смърт от бродещи в
района разбойнически групи. На 11 юни 1914 г. на парахода “България” се качила последната, десета група от изселници. Така в българските села в Мала
Азия не останал нито един българин.
Населени места, където днес живеят потомци на малоазийските българи
са с. Арковна, с. Ягнило, с. Доброплодно - Варненска област, с. Баня и с. Люляково - Бургаска област, с. Хухла, с. Орешино, с. Плевун и с. Свирачи - Хас
ковска област. Етнографската група на малоазийските българи се приема за
подраздел на тракийската етнографска група на българската нация.
Предците на люляковци, изселили се от Мала Азия главно от селата Куджабунар и Чатал тепе, се заселват в с. Свирачи и с. Пелевун (Ивайловградско), а
63 семейства от Чатал тепе идват в днешно Люляково.
История на основаването на село Люляково
Първата група заселници дошли през 1909 год. Това били четири семейства от с. Върбица (Котленско). Те се заселили в земите на днешно Люляково,
построили си дюкяни и започнали да се занимават с абаджалък. През 1912
год. се заселили и още няколко семейства от с. Войника (Ямболско). При голямото изселване на българите от Мала Азия през 1913г. – 1914 г. в Люляково се заселили 63 семейства от с. Чатал тепе. А през 1914 г., след разорението
на българите в Източна Тракия, от Културмуш (околия Силиври) дошли голям
брой семейства. Четиринадесет години по- късно, през 1928 г., в Люляково
се заселили и малоазийски българи от Куджабунар, които след изселването
си от Мала Азия се заселили в Ивайловградско, в селата Свирачи и Пелевун.
Същата година в Люляково дошли и шест семейства от Западна Тракия от с.
Малък Дервент (гр. Софлу, Гърция). През 1947 г. в село Люляково се преселили много хора от западната част на България. Местното население, повече
турско, ги наричало “шопите”.
Първо, жителите на селото се заселили в областта на манастира „Св.Йоаким и Анна”, а името на селото било Керметлик, защото хората се препитавали с производство и продажба на керемиди. По-късно те били прогонени от мюсюлманите и се засели по-долу в областта. Името на селото
се променило на Граматиково (от граматик - така са наричали учените по
онова време). Жителите обаче, не харесвали района и се преместили на
мястото, където и до днес се намира селото. Името се променило на Люляково, защото наоколо имало много красиви люлякови гори. И до сега
селото носи името Люляково.
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Днес селото е скътано в полите на Стара планина. Под него се вие река Камчия, което е предпоставка за развитието на речен туризъм. Тук се организират екзотични пътешествия с кану. Близостта до язовир Камчия предполага
развитие на риболовния туризъм.
Жителите се прехранват чрез земеделие, животновъдство, а голяма част
от жените в селото работят в двата шивашки цеха. Има предприятие за производство на кабелни инсталации за автомобили, дърводелски цех, мандра,
керамичен цех. Има и много хранителни магазини, бензиностанция, както и
автокомплекс на фирма „ДАКАР 2004”, състоящ се от пункт за годишни технически прегледи, автосервиз, магазин за авточасти, автоморга и автомивка.
За износ се изкупуват билки и гъби.
Читалище – село Люляково
Читалището в село Люляково е създадено през 1929 г., а 27 години по
– късно, през 1956 г., е сформиран Ансамбъл за изворен фолклор. В своята
56- годишна история той възражда традиционните битови обичаи, ритуали
и има редовни участия в събори и надпявания. В Люляково все още е налице
уникален самобитен фолклор – на малоазийски и тракийски българи.
Ансамбълът се състои от 43 души на възраст от 4 до 84 - годишни изпълнители. Тъй като по-голяма част от населението в селото са преселници от Мала
Азия, от селата Куджабунар и Чатал тепе, преобладаващите песни, които се
изпълняват принадлежат на тази етническа общност. Пеят се и тракийски
песни (от Културмуш), но те са по–различни от песните на малоазийските
българи.
Всички песни са предавани от баба на внучка, от майка на дъщеря, учени
са на нивата, на седянки, на хорото. Съдържането на песните отразява бита
и живота на българите – тяхното трудолюбие, интимни чувства и преживявания.
Характерното за изпълнението на Ансамбъла за изворен фолклор от село
Люляково е, че песните се пеят на две групи. Първата група пее, а втората отпява. Песните приемат за заглавие първия стих от словесния текст. Хората,
които се играят, носят същото наименование като песента.
Песните, които се пеят са от епохата на робството, ето защо са бавни и проточени. Такива са и хората.
Песента е съпътствала хората и в делник, и в празник. Пеело се е на нивата,
на седенки, на сватби, на празници (като Лазаровден, Коледа, Великден и
др.)
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ОБИЧАИ, КОИТО БИТУВАТ И ДО ДНЕС В СЕЛО ЛЮЛЯКОВО
В село Люляково българският празничен календар е резултат от многовековното наслагване на езически вярвания и християнски религиозни представи. Той е синтезиран израз на същностните черти на народния характер,
който в празничната си обредност е намирал своя социализиращ статус. Развитието и промените в празниците отразяват развитието и промените в бита
и духовността.
В село Люляково се празнуват всички значими за българина празници според християнския календар, но и до днес са се съхранили и битуват четири
празника, които са запазили своята символика и значение – Лазаровден,
Коледуване, Меденик и Ерминден.
ЛАЗАРУВАНЕ
Момичетата, които ще лазаруват трябва да не са женени. Не по-късно от
средата на великденския пост, те започват разучаването на лазарските песни
и игри, избират си водачка. Групата на лазарките не трябва да наброява помалко от седем девойки. Вярва се, че момата, която е лазарувала, вече може
да се омъжи.
Сутринта на Лазаровден всички девойки, които ще лазаруват отиват в
дома на водачката на групата. Там те се обличат, накичват се с венци и цветя
и обличат традиционната кукла „Лазар”. Тя се приготвя от врътката на чакръка във формата на кръстче. Това е християнският мотив в езическия обичай.
Обличат куклата „Лазар” с бяла риза, препасват й престилка. И така, с вече
украсената кукла, лазарките тръгват по домовете.
Когато влязат в дома, лазарките пеят песни за всеки член от семейството,
започвайки от най-стария. Песните на лазарките са за синове, внуци, малки
деца, смели юнаци, прекрасни девойки и още по-прекрасна любов, за сила и
юначество, за хубост, късмет и богатство – на всеки според положението му
в семейството и професията.
Лазарките се чакат с радост. Къща, в която са влезли лазарки е честита през
цялата година. На лазарките се подаряват бели яйца (символ на нов живот и
нова раждане), брашно, плодове.
След лазаруването си лазарките отиват на реката и пускат венчетата си
във водата. Тази от тях, на която венчето е първо, става „кумица (калмана)”.
До Великден останалите лазарки не трябва да приказват с „кръсницата”. На
Великден сутринта, след като се върнат от църква всички лазарки отиват в
къщата на „калманата”. Там нейната майка ги гощава, а лазарките носят яйца
и вече започват да разговарят с „калматата”. След гощавката всички заедно
отиват на хорото.
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КОЛЕДУВАНЕ
В село Люляково има две махали – долна и горна. За Коледа от всяка махала се сформира куда, която ще коледува. Горномахленци са потомци на малоазийски българи, а долномахленци са потомци на преселници от Източна
Тракия – ето защо, песните на двете групи се различават. Впечатление прави,
че носиите и на двете групи са еднакви.
Репетициите за коледуването започват още в началото на месец декември
- от Никулден. Всяка вечер коледарите се събират и пеят песните, които ще
изпълняват в коледната нощ. Самото коледуване започва вечерта на Бъдни
вечер – срещу Коледа. Коледарите се обличат с потури, бяла риза, пояс, калпак (украсен с пуканки и китка) и ямурлук. Всеки има гега.
Коледуването продължава през цялата нощ, като се обикалят всички къщи
от селото. Във всяка къща се пеят песни за стопанина, стопанката, за момата
или ергена, за къщата, казва се молитва. Стопанинът дарява коледарите с
кравай и пара. На сутринта коледарите се събират в центъра на селото и започва продаването на краваите, които са събрали по време на коледуването.
Започва наддаване за краваите. С парите, които се съберат от наддаването,
се „пазари” музика. Музикантите свирят на мегдана на селото, хората се веселят, вият кръшни хора.
КОЛЕДУВАНЕ НА ГОРНОМАХЛЕНЦИ:
Песните, които пеят горномахленци са по-бавни. И тъй като на времето
хората са били много вярващи, в песните често се споменават светците и Господ. Коледарите от горната махала пеят единадесет песни.
КОЛЕДУВАНЕ НА ДОЛНОМАХЛЕНЦИ:
В песните на долномахленци също е застъпен християнският мотив, но не
чак толкова, колкото в песните на горномахленци. Песните, които изпълняват са двадесет и една.
ОБИЧАЙ МЕДЕНИК
Обичаят „Меденик” започва в петъка преди сватбата. Характерното за този
празник е месенето на обредни питки, наречени „меденици”. Месенето на
тези „меденици” се прави едновременно както в къщата на момчето, така
и в къщата на момичето.
Сутринта зълвите, които ще са на сватбата носят мълчана вода, пресяват
брашното през три сита. Това момиче, което ще замеси тестото за медениците не трябва да е сираче. Този ритуал се нарича „засевки”. По време на „засевките” пеят песента „Трепнали са девет сита”.
Броят на медениците зависи от числеността на родата, но трябва да е нечетен (3 – 5 броя). Омесват се медениците. Те са със специална украса – в
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средата на питката се прави кръгче от тесто, то символизира семейството.
Около него се слагат други, по – малки топчета, които символизират деца,
добитък, ниви. Украсата включва и сушени сливи, пуканки, сусам.
Така направените меденици се оставят да втасат. Докато втасат питките,
зълвите ходят из селото и калесват с китка цвете хората, които ще бъдат вечерта на „меденика”. Надвечер къщните пекат медениците.
Ритуалът първо се изпълнява в къщата на момчето. Преди да започне разчупването на „медениците” се играят три хора. Зетят стои в средата на този
кръг от хорото. След като се изиграят тези три хора, деверът и зълвата, които
ще са на сватбата, разчупват първия „меденик” на гърба на зетя. На когото
парчето е по–голямо се вярва, че от такъв пол ще е първата рожба на младоженците. Първото парче от меденика се оставя за булката, а останалата
част от този и другите меденици се разчупват, пак на гърба на младоженеца,
и се раздават на всички хора. След това се отива в къщата на момичето.
Поднася се и отделеното парче от меденика на момчето. Едва след това започва разчупването на медениците на момичето. Ритуалът се повтаря, като
разчупването вече е на гърба на булката.
ЕРМИНДЕН
На този ден свекървата рано буди своята снаха и отиват на нивата, за да я
оплевят. Отскубват си по няколко стръка от житото и си ги вързват на кръста,
за да не ги боли през цялата година.
С този празник е вързано и народното поверие „ерменясване” на родилките. Според народното поверие за такава родилка се счита тази, на която
40 дни след раждането не и е спряло кръвотечението. Вярва се, че такава
родилка е ерменясала, т. е. стъпила е на нещо лошо. И на този ден я церят,
като й обръщат подгъва на ризата. Впрягат родилката на буюндрука (там,
където впрягат воловете) от едната страна, а от другата страна поставят стари железа.
На Ерминден пекат специални хлебчета в съвсем нова пещ. Хлебчетата се
запазват и през годината се дават като лек на заболели родилки.
ОБРЕДНИ ХЛЯБОВЕ
За люляковци са характерни следните обредни хлябове:
1. Пита срещу Коледа – тя се приготвя на Бъдни вечер – срещу Коледа.
Тази пита е постна и се кади. Когато се прекадяват пити и хлябове за здраве,
се кади с палешника. Характерното за тази пита е това, че тя е първата от
трите обредни хляба, които ще се приготвят последователно срещу Коледа,
срещу Васильовден и срещу Йордановден. Интересна е украсата на питката.
От тесто се прави харман, който се слага в края на питата. Харманът е отво-
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рен. В центъра на питат се слага едно топче от тесто, а отстрани се слагат още
четири топчета от тесто. Върху всяко топче има сложен кръст. След прекадяване, парче от питата се слага на иконата на Богородица и Младенеца.
2. Пита срещу Васильовден – обредната пита се приготвя по същия начин като коледната, само че при нея харманът вече ще е по – затворен.
3. Пита срещу Йордановден – обредната пита се приготвя както първите
две, но украсата при нея е по–различна. Тук харманът ще е затворен напълно и вече няма да имаме топчета, а направо кръстчета.
4. Великденска пита – характерното за нея е, че е с богата украса от тесто
– класове, плетеници. Най – интересното е, че върху питата се слагат боядисани сварени яйца, като червеното е в средата, а другите цветове се поставят
около него.
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Борислав Борисов
Състояние, особености и развитие на
песенния фолклор в област Видин
Видин и селищата от областта са част от Северозападна България, която
се е формирала като самостоятелна музикална фолклорна област. Границите
на разглеждания район са очертани от Васил Стоин през 1928 година. Област
Видин включва 11 общини – Белоградчик, Бойница, Брегово, Чупрене, Димово, Грамада, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Видин. Областта
се намира в северозападната част на България, pазположена в Дунавската
равнина, граничеща на север с река Дунав, на запад със Сърбия (и двете
граници съвпадат с държавната граница) и на изток с област Монтана. По
държавната граница има три контролно-пропускателни пункта - в прохода
Връшка чука, при Брегово към Сърбия и при ферибота Видин-Калафат към
Румъния. Заради посоченото географско разположение на област Видин, в
музикалния фолклор се срещат сръбски и румънски интонации.
Музикалният фолклор на областта се е съхранил, заради разнородното население съставено от българи, цигани и други етноси, в които влизат власите.
Преобладаващото население са власите, които в областта наброяват около
40 000 души. Те могат да бъдат разделени условно на две етнически групи:
„мокри“ (живеещи покрай река Дунав) и „сухи“ (отдалечени от реката). Хората в по-напреднала възраст, част от тези на средна и по-млада възраст знаят
да говорят стария румънски език, наречен «влашки», усвоен заради преселници от Румъния, които в миналото са се заселили по тези земи. Заедно с тях
са се пренесли и значителна част от влашките песни, които са много интересни по своето звучене и говор. Повече от песните по тематика са любовни, но
се сращат и песни свързани с трудовия процес и живота на власите.
Мотивите за разработване на тази тема са следните:
1. Музикалният фолклор на областта е малко изследван;
2. Песните на влашкия етнос не са изследвани до сега.
3. Личните ми причини са, че съм роден в този край и от малък изпълнявам народни песни от Видинско.
Това определя и основната цел на дипломната работа: Издирване, нотографиране и изследване на песенния фолклор от Видин и областта. Изпълнението на главната цел е свързано със следните задачи, които структурират
темата:
1. Изследване песните на власите според:
1.1. Мелодичен строеж и орнаментика;
1.2. Ладовата основа, амбитуса и метроритъма на песните;
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1.3. Специфика на вокалната техника;
2. Изследване на 50 песни (от общо 190) от Видинска област, включени
в сборника ‘’От Тимок до Вит’’ на Васил Стойн.
Тези песни отразяват най-много фолклорното богатство, като показват ладовата основа, специфичното изграждане на мелодиите и маниера на пеене
на народните песни, в разглежданата област. Песните са систематизирани
според:
2.1. Селата, в които се намират и техния брой;
2.2. Съдържание на текстовете, стихосложение, ладова основа, амбитус, метроритмика и говорен диалект на песните от селата - Ново село, Мали
Дреновец, Видбол, Гурково, Търняне, Буковец, Извор, Арчар, Гърци, Синаговци и Владичинци.
4. Изследване на инструментариума и връзката между инструментите
и песенния стил;
5. Посочват се съвременни форми за приложение на фолклора, както
следва:
5.1. Групи за автентичен фолклор, които се срещат в областта;
5.2. Дейността на читалище ‘’Цвят’’- гр. Видин и съставите в него: Смесен хор «Видин», ПТФА «Цвят», Балет «Амадеус», Джаз-състав «Фейм», Вокална група «Пей сърце», Детска школа по народни танци, Детска балетна
школа, Школа по джаз-танци, Детска езикова школа, Школа по изобразително изкуство, Музикална школа.
5.3. Самодейни певчески и танцови състави в областта;
5.4. СОУ ‘’ Св.св. Кирил и Методий ‘’- гр. Видин;
5.5. Ансамбълът за народни песни и танци ‘’Дунав’’- гр. Видин
5.6. Духовата музика, като фактор за развитие на песенния фолклор в
област Видин, която в последните години измества народната песен на заден
план.
6. Посочване на видни певци от областта:
Любен Захариев и Кайчо Каменов.
Настоящото изследване показва, че старите народни традиции в посочения район не са изчезнали напълно. Има много песни с различни музикални характеристики, усвоени по пътя на заимстване и чрез миграция на
населението. За това днес спомагат медиите, средствата за комуникация и
съвременните форми за приложение на фолклора. Всичко това развива и
поддържа народната песен жива.
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Йордан Вангелов
Езически обреди и обичаи в Тракия
Научно съобщение
„ Когато Бог раздавал земя, българите закъснели затова Бог има дал
от своята…”
България е страна с богато историческо минало. Страна, която е преживяла
много възходи и провали, била е под византийско робство, а след това пет
века под турско, страна, която винаги успява да дава доказателства за силата
и вярата на българския народ.
Освен с богато историческо минало, нашата страна може да се похвали и с
богата палитра от обичаи, обреди, вярвания, които са останали запазени и до
днес. Голяма част от нашата история, бит и култура са представени в богатия
ни фолклор, съхранил в себе си огромно наследство от песни и танци, съпровождали празниците на българите от най-стари времена. За богатството
на фолклора ни свиделстват и фолклорните области, на които е разделена
нашата малка, но красива страна - Добруджанска, Северняшка, Шопска, Пиринска, Родопска и най-голямата - Тракия.
Границата на Тракия започва от Черно море при нос Емине и върви на запад по билото на Стара планина до връх Остра, оттам тръгва на юг и по билото на Гълъбец, Ихтиманска Средна гора и Шумнатица стига до връх Мусала
в Рила. От Мусала върви на изток до Равни чал, оттам отново тръгва на юг и
върви по Родопското било, разделящо Чепинската от Разложката котловина,
върви по Доспатската планина и през връх Виденица стига българо-гръцката граница при Каинчал, която следва на изток до връх Циганско градище (на
гръцки Гифтокастро, на турски Ченгене хисар). Оттам слиза на юг към Места
(на гръцки Нестос), която следва до Егейско море или следва границата на
Ном Ксанти с номите Драма и Кавала. От устието на Места границата на Тракия следва северното крайбрежие на Егейско море на изток, Дарданелите,
Мраморно море, Босфора и Черно море до нос Емине.
Така към Тракия принадлежат:
- българските области - Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково,
Пловдив, Кърджали, Пазарджик и Смолян;
- гръцките номи - Ксанти, Родопи и Еврос;
- турските вилаети - Лозенград (Къркларели), Родосто (Текирдаг) и
Одрин (Едирне), както и европейските части от вилаетите Истанбул
и Чанаккале.
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Към Тракия принадлежат и Егейските острови Самотраки (в превод от
гръцки Тракийският Самос), които административно са част от днешния
гръцки ном Еврос и Имброс (на турски Гьочкеада или Имроз, на новогръцки
Имврос), част от турския вилает Чанаккале.
В България често под Тракия се разбира единствено Горно-тракийската
низина и така планините Родопи, Средна гора и Странджа се изключват от
дефиницията на Тракия.

Областта Тракия в пределите на България, Гърция и Турция
В Античността географското понятие Тракия обхваща и днешна Северна
България, Северна Добруджа, както и някои части на Източна Македония и
днешна Източна Сърбия или до реките Вардар и Южна Морава, т.е. всички
земи, в които живеят траки.
Тракия е била свята земя за елините (древните гърци), земя на светлината
и истинската родина на музите. Тукашните високи планини криели едни от
най-старите храмове на древните богове: Уран, Зевс и Хронос. В древността
една от най-емблематичните планини в митологията Олимп се е наричала
Рила (свещената планина). Според Петър Дънов (основател на Бялото брат159

ство) тук се намира най-старата духовна школа, датираща още отпреди Потопа, която продължава да съществува и до днес.
Името Тракия произлиза от финикийското „Ракхива” (небесна твърд), което в символичен смисъл означава „страна на чистата наука” и произлизащата от нея свещена поезия. От философска гледна точка тя означава „страна на
духа, място на учение и традиции”, която доказва появата на „божествения
разум”. В този смисъл тя се е възприемала от посветените в тайните на орфизма, като Питагор, Платон, Есхил и др.
Нейните обреди и обичаи са една плетеница от старата и новата вяра, една
симбиоза на езичество и християнство, чието начало се води още от 3500 г.
пр. н. е. с преселването на траките по нашите земи. Те имали в своя пантеон
множество богове, които били обединени в тракийския орфизъм и Дионисиевите мистерии. По-късно тези богове били приети от древните гърци (елините) и неправилно днес се смятат за божества от Древна Гърция. Според
твърденията на древния историк Херодот имената на божествата са възприети от елините чрез трако- палесгините, а тези божества идват предимно от
Египет. Според някои нови данни първите преддинастически египтяни били
потомци на бялата раса (както и първите египетски династии и фараони), идващи в Египет от Тракия и Мала Азия 33000 г. пр. хр. , а може би и по-рано.
От траките идва и култът към Хермес, Арес, Зевс и други богове. Херодот,
описвайки тракийските обичаи, изтъква факта, че траките почитат най-много Арес, Дионис и Артемида. За разлика от обикновените (простосмъртни)
граждани, тракийските царе почитали Хермес, като единствено се кълнели
в него и твърдели, че са негови потомци. По-късно този култ към бог Хермес
се свързва с тайното учение наречено „херметизъм’’, считащо се, че води
началото си от древен Египет. Херметизмът стои в основата на орфическите
мистерии и главно на тракийския орфизъм.
Според древните легенди Орфей (Залмоксис, Дионис, Збелсурурд, Суригетес, Загрей, Сабазий, Перко и Перконис) е роден и живял в Родопите, син е на
Аполон и една от неговите жрици. Според друга легенда е син на тракийския
речен бог Еагър и музата Калиопа (син на Слънцето и Великата богиня майка). Той е с царско потекло и е геният на духовна Тракия и Елада. Френският писател Едуард Шюре твърди, че Орфей е пътувал до Самотраки и след
това до Египет, където се обучава от египетските жреци в древните тайни на
херметизма и египетските мистерии. Това се случва 1300 г. пр. Хр. Орфей не
отива неподготвен в Египет. Благодарение на своя произход той бил добре
запознат с езотеричните и духовни учения на траките, което проличава в
разговора му със Сфинкса.
По същото време в Тракия слънчевите и лунните религии си оспорвали
първенството. Слънчевите религии си имали своите храмове в планините,
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своите жреци и строги закони. Лунните религии също имат своите жреци.
Техните обреди, практикувани в гори и равнини, са сладострастни. Всеки техен обред завършва с оргия. Войната между двете религии е и борба между
половете (между мъжкото и женското начало; светлината и мрака). Със завръщането си от Египет, Орфей дава ново начало на слънчевите религии на
Аполон, оживявайки го с тайните на Дионис. Самият Орфей свещенодейства
в най-древното тракийско светилище, намиращо се в планината Каукайон
днешни Родопи. Според някои източници се предполага, че това е древен
храм на бог Дионис в Перперикон, в който римският военачалник Флавий
направил жертвоприношение по тракийски обичай, след вестта, че му се е
родил син.
1.Тракийският орфизъм.
Тракийският орфизъм съчетава в себе си култа към Слънцето и Земята
(към Бог и Богинята майка), не случайно Орфей, чието име в превод означава „ онзи, който лекува със светлина” (от финикийски аур – светлина и рофае
– лечение ) е техен син.
Акцентът в Орфизма пада главно върху слънчевите култове, поради тази
причина повечето от тракийските светилища се намират високо в планините.
Такива светилища има:
- на връх Тумба в местността „Орфинско” при Доспат;
- край Асеновград „ Белинташ”;
- в Рила, на седемте рилски езера “Салоните”;
- култовият кладенец в с. Гърло, който прилича на обсерватория;
- “светилището на нимфите” на Мадара;
- светилището при тракийската крепост край Тополовград;
- светилището при с. Татул (Момчил градско);
- долмените край с. Хасково (Ямболско) и много други.
Самият тракийски Орфизъм е религия изповядвана само от мъже (предимно аристократи), събиращи се в затворени общества. Той датира от средата на II в. пр.хр. и съчетава в себе си култа към земята и слънцето, които
били олицетворение на Дионис. Центровете му са били в Делфи и в Самотраки. Има две направления: аристократично (както вече споменах) и народностно (социално). Първото се почитало от богатите представители на Тракия.
Те били посветени в тайните на учението, а второто се почитало от народа,
който не бил посветен в тайната на това учение. Целта на Орфизма е самоусъвършенстването и преодолелият ценностните изпитания става съпруг на
Великата богиня майка и следователно се превръща в бог. Тракийските царе
са ярък пример за това.

161

2. Великата Богиня
От голямо значение в тракийската религия е и култът към Великата богиня
майка. По принцип тя е анонимна, но има много лица и локални тракийски
имена: Бендида, Ктито, Брауро, Зерентия, Хеката, Рея, Изида, Кибела, Мая,
Артемида Браурония (Брауро) и др. Най-популярни от тези имена са Бендида и Кибела. Ликът на Великата богиня майка се явява в много украшения
на траките, като вази, ритони, сервизи, апликации. Тя е покровителка на
природата, на човешкия род, пазителка на домашното огнище, на жените и
децата, на неомъжените девици. Великата Богиня е хранителка на обредите,
с които избраниците се посвещават във вярност към нея, създателка е на
онези, с които се извършва посвещение, предаване на властта и въвеждане
в божествен владетелски сан.
Култът към Богинята е един от най-древните при траките. Практикувал
се в Тракия, Мизия и Македония и от траките, преселили се векове пр. Хр.
в Мала Азия, а след това населили Пирея и Атина. Според римския историк
Тит Ливии, храм в чест на Бендида
Великата богиня – майка
се намирал и по долното течение
на река Марица. Архиологически
проучвания показват наличието на
много тракийски светилища, където са се изповядвали различни
култове, като “Петров кръст” над
Драгоманския връх; на връх Стол
(с. Загъжене); връх Баба (до с. Сегърлиево); между връх Руссарето и
Голяма Шипковица; връх Теке до с.
Чомлекьой (Ямболско); връх Могила до с. Мухла (Новопазарско); до с.
Чеканчево (Софийско) акропола на
Кабиле (Ямболско) и др.
3. Погребални ритуали при траките.
Освен почитането на боговете характерно за траките било обожествяването на техните царе и вярата в безсмъртието на душата. Това е оказало огромно влияние върху погребалните обичаи на тракийския народ. В Тракия
мъртвият не можело да остане непогребан, смятало се е, че липсата на гроб
поставя душата на границата между света на живите и мъртвите. Сведенията за отношението на траките към смъртта и свързаните с това ритуали са
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изключително оскъдни и доста противоречиви, но представляват важна основа за описването на част от тези ритуали. Това са сведенията на Херодот (V
в. пр.Хр.) и по-късните, тези на Помпоний Мела ( I в. сл. Хр).
За погребалните ритуали Херодот пише, че гетите ( от лат: getae; са тракийски племена обитавали двата бряга на р. Дунав през 339 г. пр. Хр.) обезсмъртявали душата на починалия и вярвали, че след смъртта тя отива при
демона ( от гр. daimon; в древността това била думата за божество. По- късно, през V в. пр. Хр., с нея се обозначавали по-низши божествени същности.
Днешното си значение думата придобива през късното Западноевропейско
средновековие във връзка с гоненията на вещици). Залмоксис (наричан още
и Гебелейзис) някога бил човек, който учил траките, че след смъртта си те
ще отидат на по-добро място, където ще живеят вечно и ще получат всички блага. Тук отново се забелязват елементи, които по-късно навлизат и в
християнската догма, и в описанието на Райската градина в Стария завет, с
всичките й блага и изобилие.
В едно от най-коментираните сведения на Херодот се споменава, че когато
починел някой тракийски богаташ, той бил излаган три дни, докато в това
време се правят угощения и се колят жертвени животни. Самото погребение било свързано също с обезсмъртяването на душата: полагането на трупа
в земята или изгарянето му на погребална клада. При полагането на трупа
ръцете били хоризонтално разположени до тялото, в много редки случаи те
били кръстосани високо на гърдите като дланите докосвали раменете. След
полагането в земята и засипването му с пръст, се изграждала могила над
самия гроб. Също така Херодот споменава за провеждането на погребални
игри, но не уточнява тяхното значение. А какво става с жените на починалия
тракиец? Това разкрива един надпис на златен пръстен открит в с. Езерово,
който бил следният: „Ролистене, ас, Неренеа Тилтеа неско а разеа до меан
тилезуптам, ие ераз елта” , което в превод означава: Ролистене, аз Неренеа Тилтеа, избраната, умирам до теб блаженопочиващ…”
По време на погребението на съпруга, сред жените му наставал спор, коя
да го придружи в задгробния живот. Избраната и почетената от всички мъже
и жени в племето тържествено се отвеждала до гроба на любимия, където
бивала пренесена в жертва - посечена от най-близкия роднина и след това
положена в гроба до мъжа си. За останалите съпруги това било голяма беда
и било смятано за най-голям позор. Помпей Мела споменава също и за състезания между тракийските мъже. Целта на тези състезания е да освободят
останалите съпруги на покойника от връзката им с него, като ги направят
обикновени жени, имащи отново право на брак. Освобождаването на съпругите става като мъжете поднасят дарове или оръжия на гроба на починалия,
като призовават за сговорчивост или за двубой с починалия. И двете дейст163

вия (посичането на съпругата и освобождаването на вдовиците на покойник)
се извършвали на мястото на погребението му.
За силната вяра на траките в задгробния живот говори и следният обичай,
описан от Херодот: „На всеки пет години племето избира чрез жребии един
от своите, когото пращат при Залмоксис (убивайки го) с поръчки за това,
от което имат най-голяма нужда. Характерно за погребенията при траките
е, че силната им вяра в задгробния живот, в който човек се пренася след
смъртта си и продължава да съществува там, дори по-щастлив от колкото е
бил на земята, превръща техните погребения в тържествен парад. Носейки
този празничен характер погребенията им били изпълнени с песни и игри.
Юлий Солин казва, че „погребенията им дотолкова били съчетани с веселие
и песни, че с тази радост съпровождат починалия чак до гроба му“. Заради силната си вяра в задгробния живот траките развиват богат култ към
мъртвите. Освен трупополагането, за тях е характерно и трупоизгарянето
(кремиране). Според Херодот и двата начина на погребение са присъщи за
траките и техните вярвания за безсмъртието на душата. Така например, при
изгарянето, функцията на огъня е ясна. Като символ на Слънчевата енергия,
той има способността да освободи душата от всичко земно и смъртно, като
й осигурява свобода от тленното тяло. При трупополагането се изявява култът към Великата богиня майка, чиято сила се отъждествява със земята и
плодородието, което тя дава. Тук пак се постига освобождаване на душата от
тялото, като й се осигурява връщане към вечния живот под друга форма на
съществуване.
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Стефана Недялкова
Обичаи, песни и танци във влашкото село Хърлец
Все повече се изясняват разновидностите на българския музикален фолклор в различните райони в страната. Макар че е сравнително малка по територия, България има изключително разнообразен музикален и танцов
фолклор, обект на многостранен научен интерес. Ако и твърде млада, българската музикална фолклористика може да посочи ценни изследвания на
народната песен, a също така и в:
а) народните музикални инструменти,
б) народните хора и обичаите свързани с музика.
Много регионални изследвания разкриват интересни местни, музикалнофолклорни явления в една област, покрайнина или отделни селища, изнасят
някои неизвестни прояви, като допълват и обогатяват извършеното досега и
очертават нови насоки за по-пълно и цялостно проучване на народната музикална практика в цялата страна.
Областното (регионалното) проучване на музикалния фолклор дава възможност да се вникне дълбоко в същността на музикално- фолклорната традиция, като се проследи обособяването на отделните видове песни, връзката
помежду им и наличието на повече или по-малко самостоятелен музикален
стил. Въпреки малката си територия България има 9 музикално- фолклорни
области, като всяка една има различен характер по отношение на маниер на
пеене, танцуване и обичаи, които се проявяват в нея.
Към западнобългарските музикално-фолклорни диалекти, принадлежи
народната музика на Северозападна Българя. Това е област, претърпяла в
много отношения различни странични влияния, което е довело до отпадане
на някои от традициите от живота и забрава на значителна част от традиционните форми на фолклора. Но в някои части на Северозападна България все
още има хора, които, макар и на видно преклонна възраст, продължават да
подържат огъня на фолклорната традиция жив.
Заплахата от изчезване на автентичния фолклор по нашите земи долавя
пръв Васил Стоин, който не случайно започва своите издирвания и събирания именно от Северозападна България. Факторите, които влияят върху това
събитие са: югославската и румънската музика и появата на духовата музика, която постепенно измества автентичния фолклор.
Васил Стоин отбелязва, че Видински, Врачански и западната част на Плевенски окръг са райони с доста близки битови особености. Но аз ще се спра
на фолклора, който обхваща крайдунавското село Хърлец. Спирам се на него,
защото фолклорът тук, както и в другите така наречени “влашки селища”, е
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по-специфичен като цяло от останалите градове и села, които обхващат тази
част на Северозападна България.
Характерното в това “влашко селище” е, че тук музиката е много повече
повлияна от румънската. Това е така, защото село Хърлец, както и останалите влашки селища: Лесковец, Остров, Горни и Долни Вадин, Софрониево
и градовете Козлодуй и Оряхово са имали повратна съдба по време на османското робство. Често са били обезлюдявани. Оцелелите се спасявали във
Влашко, но когато преминавала опасността пак се завръщали в България.
Оттам идва и наименованието на хората, които били наричани - власи. Всички тези села са известни под името “влашки селища”. Това неизменно е повлияло фолклора от тази част на Северозападна България. Песните, танците,
обичаите са преминали през невероятна метаморфоза, която ги прави уникални. Повечето от песните са на „влашки език“, има запазени влашки хора,
които се играят и досега, а обичаите са изключително интересни.
Наред с говора, обичаите и имената, поколенията са наследили от Влашко
и местното облекло. Обединяващото с българската носия е присъствието на
багрите в нея, любовта към природата и красотата. Това са красиви места,
които крият в себе си историята на едно време на терор и бедност, но също
така и на непреклонния български дух, който е оцелял през годините, за да
разкаже за своето съществуване.
Фолклорът ни, песните и техните мелодии, хора и обичаи са заемали значително място в живота на българския народ. Много негови трудови дейности и празнични веселби са придружени с музика и танци. На това, и на
някои други причини, се дължи и многообразието и различната функция
на народните песни. Северозападна България, макар и изложена на много
странични влияния, е заселена с различни пришълци. В своите основни традиционни фолклорни и музикални прояви, като се пренебрегват по- късните
наслоения, музиката принадлежи към западнобългарския музикално-фолклорен стил.
Всяка музикално-фолклорна област има свои отличителни белези, утвърдени от векове (или придобити в последствие на исторически катаклизми),
които се проявяват в различни жанрове, песни, тяхното място в живота, текстово съдържание, мелодика и орнаментика, хора, игри и обичаи с музика
и танци.
В темата, която съм избрала за дипломна работа, ще засегна пряко всички
фолклорни особености, които са характерни за село Хърлец и причините за
неговия бит и култура досега.
Обръщам особено внимание на тази част от Северозападна България, защото фолклорът тук е почти на изчезване и не е бил изследван достатъчно.
Макар и да представлява малка част от българския фолклор, той носи уни166

калните черти на два народа (българския и влашкия), преплели се поради
трудностите на времето. Историческите преломи, които са се случвали тук
са преобразили не само фолклора, но и хората и техния бит. С моята дипломна работа се надявам да хвърля малко светлина върху случващото се тук,
да обогатя, дори и малко, регионалните изследвания в областта на българския фолклор. Мисля, че заслужава гласност, заслужава хората да разберат
за този интересен фолклор, който с годините малко по малко избледнява и
изчезва.
Измежду различните стилове в музиката, българският фолклор звучи
съвсем уникално и актуално. Той допринася за възпитаването на любов към
българското, към нашето наследство, което ни прави много по-богати отколкото можем да си представим.
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доц. Мъгърдич Касапян
Развитие на графичната техника “суха игла”
в България и по-видни представители
Графиката като изкуство в България навлиза сравнително късно. У нас този
процес е свързан с българското Възраждане и по-конкретно - с книгопечатането. Някои илюстрации, предимно към духовна литература, а по-късно
и към светски книги, бележат началото на графичните изображения у нас.
Малко след това отделни произведения се обособяват като самостоятелни
графики под формата на високопечатни гравюри, известни като възрожденски щампи. Паралелно с това се появяват и литографии, както и медни
гравюри. В началото на 19 в. в България е внесена и първата графична преса
от самоковския род Карастоянови. Доста по-късно, през 1896 г., в свободна България се основава Художествената Академия, известна тогава като
Държавно художествено индустриално училище и това дава нов тласък на
развитието на графиката у нас. Появяват се първите по-забележителни наши
графици, възпитаници на това училище – Васил Захариев, Пенчо Георгиев,
Александър Жендов и др. Въобще, появата и изучаването на графичните техники в Академията е мощен стимул и основен фактор за разгръщането на
графичната ни култура.
За техниката суха игла се пише сравнително малко и по тази причина тя
е относително непозната сред масовия читател и зрител. Може би и поради
факта, че е доста трудоемка и в същото време некомерсиална, що се отнася
до броя екземпляри, които позволява да се отпечатат, малко графици работят в тази област. За щастие, в България сухата игла се изучава в средните
специални художествени училища, както и от студенти във висшите заведения, включително и в АМТИИ - Пловдив. Тази техника е дълбокопечатна,
заедно с още няколко графични техники и се изработва върху различни основи, с помощта на много видове игли и инструменти. Отпечатъкът, който
се постига, е неподражаем и непостижим с други видове техники и носи
един неповторим чар – мекота на линията и щриха, наситеност на петното и богатство на графичните структури и стойности. Едновременно с това е
достъпна, поради дректното третиране на повърхността на материала, без
химическа обработка при специфични условия. Но целта на тази лекция не е
толкова да обясня особеностите на тази графична техника, а да ви запозная
с няколко ярки представители на българската графика, предпочели основно
нея в творчеството си. Те са от различни поколения. Някои от тях познавам
лично и съм имал удоволствието да разговарям с тях професионално. Ще се
опитам, без особени претенции, да ги опиша и характеризирам, доколкото
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това е възможно в рамките на настоящия материал. Всички те са достатъчно
различни като авторско присъствие в родното ни графично пространство, за
да дадат едно широко и богато онагледяване на това изкуство на сухата игла
– нейните възможности, измерения и въздействие.
Макар че е виенски възпитаник, много сериозен принос за развитието на
техниката суха игла дава полската художничка, живяла в България, Ана Крамер-Бехар. Тя работи върху метални плочи – мед или цинк, с изключителна
неподправеност и експресия. Сюжетите й са свързани с градския пейзаж,
изобразен с много динамика и немалко фигуративност. Следата, която иглата на Крамер оставя върху метала, е сочна и динамична. Може би за тези
качества спомага директната й работа върху основата, без предварителни
скици и ескизи. Впрочем, графиките й стоят като рисунъчни импресии, впечатляващи с ясно разграничените черно-бели стойности, силни, динамични
линии и разнообразен щрих – и всичко това обобщено и синтезирано до
максимална четливост на образа, без да загуби от спонтанния си артистизъм. Рисунъчният характер на графиките на Крамер е доста нетипичен за
времето, в което работи.
Проф. Петър Чуклев е един от най-вдъхновяващите представители на
българската графика. Надявам се да успея да ви предам това вдъхновение.
За щастие, и не само по мое мнение, най-голямата му сила са работите в техника суха игла. Тук е мястото да кажа, че прави великолепни рисунки с туш
и перо, доста от които са и илюстрации. Завършва Художествена Академия в
София, специалност графика през 1960 г. при проф. Евтим Томов и специалност илюстрация при проф. Веселин Стайков през 1963 г. Веднага след това
става асистент по илюстрация, а по-късно и доцент. Дълги години е професор
в ателието по графика, както и водещ специалността. Много по-важно и повпечатляващо е обаче творчеството му. Чуклев е изключително продуктивен като график, рисувач и илюстратор. Великолепните му илюстрации на
“Алиса в страната на чудесата”, II изд., са едно от най-значимите постижения
въобще в българското илюстраторско изкуство. Впрочем, тази приказност
по детски, тази откровеност и неподправеност, са характерни и запазени качества през целия му творчески път. Конкретно сухите му игли могат да се
окачествят като върхови постижения в неговото творчество. Разбира се, тук
не говоря само за техническите му умения (без съмнение те са виртуозни).
Материалът, върху който той работи е плексиглас или целулоид и по-рядко
метал. Целулоидната плака е сравнително нов, съвременен материал за работа, заместващ понякога дори по-успешно и с немалко предимства цинка
и медта, но това не е предмет на моя анализ. Всъщност, работата върху целулоид изисква едно огромно майсторство по отношение на реализиране на
един завършен замисъл по метода “а ла прима”, т.е. този материал, веднъж
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гравиран, не търпи никакви корекции. Това значи, че гравьорът трябва да
има много точна ръка, непоколебими умения и сръчност, както и предварителна, категорична представа и безспорно убедително въображение, присъщо само на един голям майстор. Когато съзерцаваме неговите графични
листове, не може да не ни впечатли импровизаторският дар на този творец.
С уговорката, че върху целулоида се гравира директно с иглата при немалко
съпротивление на материала, за зрителя е учудваща свободата и красотата
на линията и щриха. Постигната е не само специфична правдивост на образите, но и огромна доза чувственост, наситила цялото измерение на изобразителното поле, нещо повече – създаваща нови измерения, в които различни
пресонажи: хора, чудновати същества, дори обикновени предмети, “плуват”
в абстрактен за нас, но реален за тях свят на безкрайно въображение. В общата структура на творбите, графичният лист е лишен от своята двуизмерност и му са прибавени многопластови пространства и ниши, които зрителят
е предизвикан да изследва и открива навсякъде. В чисто техническо отношение, прави много силно впечатление богатството на щриха и на насищането с графични структури. Използвана е цялата палитра от стойности и фактури, разкриваща ни безкрайните възможности на този, уж пестелив, език
на черно-бялата графика. Демонстрирани са, но не натрапчиво, стойности,
вариращи от най-фин и прозрачен щрих, до дълбоко пронизваща и експресивна линия, създаваща дистанция и рисунъчен синтез. Проф. Чуклев е един
от най-превъзходните гравьори в тази очарователна техника. Впрочем, мога
да кажа, че именно той разкрива огромна част от чара на иглата. Вълнуващо
е многообразието на изразните средства, постигнато с помощта само на няколко инструмента. Владеенето на гравьорския щрих, линия, пунктир, внасянето на уж декоративни елементи, редуването на интензивни структури с
по-нежни, но забележими нюанси, създава една графична мощ, съчетана
с лирична чувственост и поезия. Неслучайно П.Чуклев се вълнува от поети
като Бодлер, Ламар, Пиер Ронсар, Пиер Сегерс, от приказките на Вилхелм
Хауф, Астрид Линдгрен, Луис Карол и др. Той е и превъзходен рисувач. Във
фигуративната графика това качество не може да не се забележи. Уменията
му да деформира човешкото тяло дотолкова, че да го превърне понякога в
символ, понякога в знак, понякога във видение, но винаги освободено, реещо се в причудливи и нескончаеми пространства, е завидно.
Разбира се, за П. Чуклев-твореца може да се говори и пише много, но аз
бих искал да ви запозная с още един ярък представител на техниката суха
игла – Любен Диманов.
Най-типичното определение за него дава Бисера Йосифова: „Любен Диманов се опива от красотата на линията.” Разбира се, този катарзис с него не
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се случва веднага. Той завършва специалността декоративно монументална
живопис при проф. Георги Богданов през 1959 г., но по-късно работи в областта на графиката и илюстрацията. В самото начало стиловите концепции на
Диманов са инспирирани от декоративни, ъгловати форми. По-късните му
търсения обаче са доста различни и оформят едно съвсем лирично метафорично внушение в подхода му. Може би за това допринасят вдъхновяващите
го сонети на Шекспир, които той илюстрира с 36 илюстрации в техника суха
игла. В тях той е заставен да вкара оня символизъм, без който не би могъл
да се адаптира към толкова мащабна в общочовешки план поезия. Това съдържание провокира в работите на Диманов съвсем нова, неподозирана
пластична концепция, подчинена във върхова форма на линията – динамична, пространствена, красива и точна. Тези илюстрации стоят едновременно интимни и монументални, поради неуловимия, но мощен синтез на
абстрактното и реалното, на пластично-пространственото и фриволно-линеарното с променливи гледни точки и мащаби, създаващи нова битийност
на образите. Пестеливото насищане на изобразителното поле показва едно
мощно владеене на рисунката на човешко тяло, препускащи коне, преплетени в различни измерения, разкошни и разточителни драперии, придаващи
чувство на полет и свобода. Ракурсите и сложните движения, създадени
само с една линия, говорят за изключително познаване на анатомията. За
динамиката на формата спомагат и колонните сенки, които Диманов гравира категорично с т. нар. пунктир маниер. Те, заедно с пластиката и линията,
създават многоплановост и графичност на изображението. Тъй като съм
виждал много от сухите игли на Диманов в оригинал, ще си позволя да ви
кажа, че при отпечатването им той използва и малко цвят, преливащ в различни нюанси на кафяво, синьо, зелено и оранж. Това допълнително обогатява пространството. В съчетание с различната мащабност на отделните
персони в графичното поле, той успява да създаде асоциации и внушения,
надхвърлящи конкретното съдържание на текста.
На противоположния полюс, но само в стилово отношение, е графиката на
Иван Нинов. Както и при останалите обаче, развитието му не става изведнъж, а много постепенно и последователно. През 70-те години Нинов ползва
открито натурата без големи условности, но с явни и експресивни деформации и категорично графизиране на обемите. Композиционните му решения
са доста монументални, с откровено търсене на ясен и чист силует. Впрочем,
стремежът към изчистени съотношения между изображението и фона, е
съпътстваща концепция през цялото му досегашно творчество. Преобладаващата графична техника, която през годините е развил, и при него е сухата
игла. Разбира се, винаги съществува изкушението да пробва и други техники, като офорт, мецотинто, литография, смесена техника, както и рисунъчни
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материали, като креда, дори и темпера, което подсказва многостранните
търсения на автора. Първо, в смесените му техники, а в последствие и при
сухите игли, се наблюдава обогатяване на графичното изображение с помощта на цветни петна и нюанси. В по-ранните си графики използва и фактури,
постигнати с разни лепила за разнообразяване на графичната структура.
Постепенно обаче, от макар и условни в голяма степен, но все пак реалистични подходи, Иван Нинов се ориентира в стилово отношение към
максимално обобщение – нещо много характерно за процеса на узряване на един творец. Затова му помагат не толкова техническите умения,
колкото нестандартната му графична култура, достигаща до геометричен
синтез, граничещ със суров аскетизъм. Неговата самобитност, лишена от
всякакви претенции, се подхранва и от чисто формалното решение при
реализацията. Един от прийомите му да решава композициите си е използването на отделни парчета целулоид, натоварени с графичен заряд
и разработка, впоследствие композирани и отпечатани в едно изобразително пространство. Основите, на които работи обикновено, са плексиглас,
астролон и други подобни, които се поддават на изрязване в различни
геометрични форми. В тези декоративни двуизмерни фигури Нинов успява да вкара предмети, натюрморти и абстрактни форми със силна, почти документална графизация, намекваща за пространство. Щрихите му
са груби, а освен следата на иглата, авторът използва и други начини да
награпи повърхността на основата – шабери, шкурки, пункции и др. Предметите и формите са заобиколени с тъмен ореол, отделени един от друг, но
в същото време в една единна пластична връзка, застинали в компактно
единство. Всичко това създава своеобразен драматизъм, към който, ако
прибавим и нюансите на черното във фоновете около формите, изчистени
до крайно четлива силуетност, се получава онази знаковост и символика,
близка до йероглифа и буквата. Композициите му, вече лишени от фигуратив, са семпли, формите – абстрактни, а графичният им заряд е носител на
всички възможни вариации от структури и повърхности, създаващи почти
релефно въздействие на изображението. С разработките си в техника суха
игла Нинов остава като един от най-самобитните и намерили своята ниша
художници графици. Някои го наричат “мълчаливият художник”, може
би поради крайната пестеливост и знаков синтез, опростен и изчистен от
всичко излишно. Застиналата до монументалност природа в графиките му,
постигната с помощта на иглата, говори за свободно владеене на техниката
и неподражаем почерк, чрез който работите на Иван Нинов не могат да се
сбъркат.
Христо Кърджилов е от онези имена, които постепенно, но упорито извоюват своето място в художествения живот на България. През 1978 г. завършва
173

Художествена Академия в София, специалност илюстрация и оформление на
книгата. В първите години след завършването си работи в тази област, между което участва в основаването на първото българско списание за комикс
“Дъга”.
В областта на графиката използва най-вече техниката суха игла. Неговите произведения се характеризират с няколко неща. Първо, винаги работи в огромни формати, най-вече 70х100. Това, само по себе си, е много
трудоемко както за гравиране, така и за последващо отпечатване на изображението върху хартия. Но за сметка на това, големият формат дава
една свобода и широта на автора да търси пространства и да създава нов
свят, пълен с условности и знаци. При него няма застиналост на формите,
а на пръв поглед хаотичните движения с иглата засилват драматизма и
преходността на изображението, като че след малко всичко това, което
е пред нас, ще се промени и преструктурира. В този смисъл му помага и
абстрактността на изобразяваното, което все прилича на нещо познато,
но не е. И това е втората му особеност. “Абстрактното работи с аморфни
и знакови форми, които носят определена разумност” – казва авторът в
едно интервю – “и тази разумност трябва да бъде разчетена от зрителя.
Зад абстрактното стои нещо предварително в съзнанието на твореца. Това
е въображаем свят, който е застанал зад реалните форми. Първата задача
на изкуството е да преодолее реалността, да я превърне в друга сигурност
от непознатия свят, която да предаде на зрителя чрез нови форми, абсолютно непознати. Да внуши съществуването на един друг свят.” Интересна
е и позицията му относно дефинирането на графиката като своеобразно
изкуство на проникновението. “Ако за живописеца няма значение как е
изградена една форма, какви са детайлите, то е защото той залага на експресивното възприятие. Обратно – графикът започва не от общото, а от
частното, от точката като основна единица. Ако живописецът съзерцава
интуитивно, то графикът култивира в себе си наблюдателност, която сама
извежда интуицията на повърхността. Графикът е проницателен наблюдател и дисциплиниран творец, който може да достигне до желания резултат само следвайки задължителните етапи на технологията. Трудоемко и
сложно едновременно, графичното изкуство изисква едно по-различно
артистично вчувстване в природата на нещата. В този смисъл то е занимание само за хора, търсещи в сферата на духа високи естетически и философски категории.” казва Кърджилов.
В самото начало виждаме огромните му графични листове, отпечатани
с черно контрастно мастило, с ясни наситени петна, в интервал с различни
графични структури, споени с експресивни линии по цялото изобразително
пространство. В по-сетнешните си работи той създава още по-опростени до
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знак композиции, гонейки “по-изчистен профил”, както сам се изразява, но в
комбинация с лек графичен цвят. И тук наблюдателният зрител се опитва да
достигне до познати за него асоциации, за да успее да разчете символа и да
го подчини на собственото си съзнание.
Поради ограничения обем на тази статия, ще кажа в заключение, че не
могат да се обхванат всички графици, работещи в техника суха игла, но описаните дотук дават една немалка представа за развитието на тази техника,
като продължение на класическите традиции в графиката, осъвременявайки и обогатявайки я в нови варианти и тенденции.
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доц. д-р Зора Янакиева
Цел, задачи и функции на педагогическата практика
по изобразително изкуство в СОУ
Педагогическата практика по изобразително изкуство в средното общообразователно училище (СОУ) дава възможност за подготовка на студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”
за бъдещата им професионална реализация като учители. Практическата
подготовка е важна част от общата педагогическа подготовка, в която на
внимание се поставя особено значим проблем, а именно - изграждането на
специфични умения за упражняване на учителската професия и формиране
облика на бъдещия художник педагог. Основополагащи за провеждане на
практиката са теоретичните знания от областта на художествените и педагогическите дисциплини (педагогика, психология, дидактика, теория, история
и методика на обучението по изобразително изкуство).
Значението на практическото обучение се състои не само в приложение на
знанията, а и в тяхната проверка в реални условия за формиране на умения
за провеждане на урок и изграждане на студентите като бъдещи професионалисти в художествено-педагогическата сфера. В обучението се усвоява
учебното съдържание на предмета, като се овладяват, апробират и експериментират различни дидактически стратегии, технологии и подходи. Освен
това стажантите усвояват знания за съдържанието на действащата нормативна база и умения за опериране с учебна и училищна документация (учебен план, държавни образователни стандарти (ДОС) за учебно съдържание,
учебни програми, учебници, методически указания, годишни и тематични
разпределения на учителя, дневници, бележници).
Целта на настоящето изследване е да се дефинират целта, задачите и
функциите на педагогическата практика и тяхното значение за професионално-педагогическото изграждане на бъдещите учители. Обект на изследване
са студенти от специалност „Педагогика на обучението по изобразително
изкуство” в бакалавърска програма -АМТИИ гр. Пловдив, поставени в условията на учебно-възпитателен процес в СОУ. Предмет е тяхната професионално-практическа подготовка. Основни методи на изследване са: описание, обобщение, критичен анализ, изучаване на педагогическия опит.
При теоретичното осмисляне на проблемите в областта на педагогическата практика се открояват следните по-важни задачи:
1.
Да се дефинира понятието „Педагогическа практика”, като се посочат неговите цели и задачи.
2.
Теоретично да се обосноват функциите на педагогическата практика от гледна точка на обучението по Изобразително изкуство.
176

3.
Да се очертае мястото и значението на педагогическата практика за
професионално-практическото обучение на студентите.
Педагогическата практика по изобразително изкуство може да се дефинира като целенасочен процес на овладяване на система от знания, умения
и компетентности за основните закономерности и тенденции на развитие
на учебно-възпитателната работа по предмета. Като всяко обучение преследва конкретни цели, които могат да се формулират по следния начин:
• изграждане на професионално-практическата подготовка на студентите в предметната област, придобиване на педагогическата квалификация „учител по изобразително изкуство”;
• формиране на специфични умения за планиране, организиране и управление на учебно-възпитателния процес;
откриване
на причинно-следствените връзки между теорията по ху•
дожествено-педагогическите дисциплини и учебната практика.
Целите се реализират със следните по-важни задачи:
• Развиване на наблюдателността, на уменията за водене на записки
по урок.
• Набелязване на резултативните страни от обучението.
• Адекватно ориентиране в учебна среда.
• Творческо прилагане на знанията в нова ситуация.
• Овладяване, апробиране и експериментиране с различни дидактически методи, технологии и подходи.
• Анализиране и оценаване на учебно-възпитателния процес и на
собствената педагогическа дейност на студентите, чрез система от
показатели.
• Умение за работа с ученици от различна възраст и класове, с учебна и
училищна документация.
• Анализиране на педагогически процеси и явления.
• Осмисляне на проблеми, съпътстващи учителската професия, решаване на конкретни ситуации от педагогическата практика.
• Умение за конфериране и научна защита на урок.
В педагогическата практика се осъществяват специфични функции, които
са недостатъчно разработен проблем в теорията и методиката на обучение
по изобразително изкуство, въпреки че се открояват автори, които се занимават с такива въпроси от други области на частните педагогически науки:
Д. Гълъбова ”Ръководство за стажант-учители по математика” (2008); Е. Радославова и Ст. Рашкова „Ръководство за педагогическа практика по биология” (1997); Л. Антонова „Ръководство за педагогическа практика по химия”
(1996); Т. Фадеева и кол. „Ръководство за обучение по педагогическа практика” (2001).
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Понятието функция (от лат. – осъществяване, изпълнение) има няколко
по смисъл значения, но най-близко до нуждите на педагогическата практика обяснение е, професионално задължение, дейност, длъжност, роля.
От гледна точка на изследването интерес представляват функциите на педагогическата практика, които следва да се посочат и обосноват, а именно:
обучаваща, развиваща, възпитаваща, комуникативна, информационна,
организационна и диагностична.
Чрез обучаващата функция се актуализират теоретичните знания от педагогическите и художествените дисциплини, в частност – от методиката,
обслужваща предметната област „Изобразително изкуство”, които не само
се прилагат, но се апробират в реални условия, като се експериментират на
практика. С помощта на дидактически методи, стратегии и технологии, съответстващи на съвременното състояние на развитие на учебната дисциплина
(виж. Дамянов, Б. 2004), студентите се учат:
− да решават познавателни и практически задачи в обучението.
− творчески да прилагат педагогически подходи, като формират професионални умения и компетентности, включващи: от умения за наблюдение, анализ и диагностика на учебно-възпитателната работа,
до нейното планиране, организиране и управление.
Важно значение в тази посока има изграждането на умения за конфериране и научна защита на урок. Тези възможности на обучаващата функция се
осъществяват взаимосвързано с развиващата функция, посредством която
се надграждат формираните в началния етап професионални умения и навици и се усъвършенстват успоредно с развитието на педагогическото мислене
и личността на бъдещия учител.
Организационната функция се реализира чрез умението да се осъществяват и ръководят различни форми на учебно-възпитателната работа: класни,
извънкласни и извънучилищни форми (СИП, пленер, кръжок по интереси,
посещение на изложби, музеи и галерии с учебна цел). В процеса на обучение на студентите се възлагат някои допълнителни функции, необходими за
по-пълното и цялостно изграждане на бъдещите педагози, а именно: ролята
на класен ръководител. Нейното осъществяване изисква, посредством извършване на мероприятия с учебна цел извън училище, стажантите да формират ръководни и организационни умения.
Психолого-педагогическият модел на поведение на учителя в учебно-възпитателния процес на практика оказва въздействие върху учениците. При
разработване на дидактическата технология за преподаване на учебното
съдържание, наред с обучаващата функция той осъществява възпитателната страна в обучението, при което се извършва двустранно взаимодействие: учител-ученик, ученик-учител. Този акт безспорно рефлектира не
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само върху личността на учениците като обект на въздействие. Процесът на
общуване дава отражение за формиране на междуличностните отношения
„педагог - обучаеми“. Съществено значение за реализиране на възпитателната функция в учебната работа, имат особеностите и спецификите на
учебната дисциплина: учебно съдържание и художествена образност. В процеса на взаимодействие между субекта (студентите) и обекта (учениците) се
разкриват емоционално-естетическите страни на педагогическата ситуация,
които се интериоризират в съзнанието на обучаемите и оказват по този начин въздействие, което дава отражение на личността на учениците за формиране на естетически мироглед и ценностна система. В преподаването и
опознаването на децата от класа се зараждат отношения, които рефлектират
на професионално-психологическите нагласи и очаквания на стажантите от
педагогическата професия. По този начин те изграждат представи както за
същността и спецификите на професията, така също и за задълженията им
да осъществяват възпитателно въздействие в обучението.
Комуникативната функция се реализира в процеса на взаимодействие
и общуване между стажанта и обучаемите (вербално, невербално), което е
особено важно за нормалното провеждане на учебно-възпитателната работа, за контролираното и успешно управление на учебнопрактическата дейност. Чрез комуникативната функция се създават условия за нестандартна и
творческа атмосфера в клас. Посредством спецификите на учебно-познавателната, практическата и педагогическата дейност се поражда активно взаимодействие между субекта и обекта, между отделните обекти в единния
процес на обучение, явяват се предпоставки за формиране у подрастващите
на умения за работа в екип.
С помощта на информационната функция се дозира необходимият обем
от знания за конкретната област на преподаване, съобразно умственото,
психологическото и възрастовото развитие на учениците и техните възможности за изобразяване. Посредством употреба на мултимедийни средства,
дидактически методи и технологии на обучение се цели да се улесни интериоризирането на учебното съдържание в съзнанието на учениците. За осъществяване на тази функция, значение оказват уменията на стажантите:
− да проучват различни източници на информация - научна и учебнохудожествена литература, албуми, репродукции и снимки,
− да ползват възможностите на интернет като средство за информация и комуникация.
− целесъобразно да определят и дозират конкретно учебно съдържание, с оглед на това информацията да съответства на изобразителните интереси, потребности и възможности на учениците, да оказва
мотивиращо въздействие за учебен труд.
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Чрез диагностичната функция се проверява равнището на професионално-практическата подготовка на стажантите, умението да планират, методически да организират, контролират и управляват учебно-възпитателнен
процес. Чрез диагностичната функция се установява:
- доколко правилно е усвоен педагогическият модел на поведение и
общуване,
- как се прилагат и експериментират ли се творчески на практика теоретичните знания от педагогическите дисциплини.
- употребяват ли се възпитателни подходи за работа, умения за справяне с трудни и проблемни ситуации.
Диагностичната функция се осъществява в единство с оценъчната функция, чието място е в заключителната част на урока, във връзка с обобщаване на новите знания, конфериране, обсъждане и оценяване на учебноизобразителните задачи. Значението на оценъчната функция е да формира
обективни критерии, чрез системно оценяване на резултатите от детската
художествено-творческа дейност по предварително поставени дидактически и естетически показатели. Посредством цифрова скала се дава количествен еквивалент на учебните постижения на подрастващите, които в процеса
на обучение формират обективна преценка за равнището на собствената
изобразителната дейност.
При теоретичното осмисляна на проблемите в областта на педагогическата практика могат да се направят следните обобщения и изводи:
1. Педагогическата практика е вид обучение. То има и преследва конкретни цели, които произтичат от целите на обучение по специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”, а именно - изграждане
на професионално-практическата подготовка на студентите в предметната
област, придобиване на педагогическата квалификация „учител по изобразително изкуство”.
2. Обучението по Педагогическа практика се осъществява посредством
реализиране на конкретно поставени задачи, с помощта на които се изграждат професионални умения за педагогическа работа в областта на изобразителните изкуства.
3. В процеса на преподаване и усвояване на педагогически опит, стажантите в качеството на художници педагози, се учат да овладяват различни
функции. Посредством тяхното прилагане на практика, се моделира и изгражда педагогическият облик на бъдещите учители.
Педагогическата практика е специфична форма на обучение и за разлика
от теоретичната подготовка дава възможност за „учене чрез собствен опит
- в процеса на самостоятелна дейност” (2, с.14). В практическата работа се
осъществява синтез на знанията, които се конструират в творчески продукт
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(урока) и се апробират в реална учебна среда. Чрез експериментиране на
доказани и работещи педагогически стратегии, технологии и подходи, студентите се обучават в действие, „учат чрез правене”, усвояват професионално-педагогически опит, изграждат умения и компетентности за работа с
ученици от прогимназиален етап на СОУ.
ЛИТЕРАТУРА :
1. Антонова, Л. Ръководство за педагогическа практика по химия. Шумен, 1996.
2. Гълъбова, Д. Ръководство за стажант-учители по математика. Велико
Търново, 2008.
3.	Радославова, Е., Рашкова, Ст. Ръководство за педагогическа практика
по биология. Шумен, 1997.
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доц. Весела Статкова
MM, VR, AR // Виртуални пейзажи и аватари
„Днес въпросът за пространството стои в центъра на вниманието на
архитектите, защото е в криза. Но това все още не е добре разбрано: виртуалното пространство е резултат на кризата на реалното пространство, т.е. на актуалните и традиционни пространства на кубичните метри, на повърхнините, на обемите и т.н.
Зад това се крие не проблем на стойностите или на стила, а един проблем, който докосва основополагащия материал на архитектите. Имам
предвид не въпроса за бетона и камъка, имам предвид геометрията. Виртуалното пространство се появи от кризата на реалното пространствопоради фракталната геометрия и естествено също така и поради телекомуникацията.”
Пол Вирилио

Технологичното развитие носи със себе си нови понятия, които изискват
своите дефиниции. В следващите редове ще се опитам да се спра накратко
на някои от тях, въпреки че само по себе си всяко от понятията би могло да
отвори прозорец към много теми, свързани с различни области на научното
познание и с изкуството.

Мултимедия

Речник на чуждите думи в българския език от 2000 г.:
„Мултимедия ( мулти- и медия ) Електронна техника, обикн. компютри,
които обработват и предават не само текстова информация, но и звукова
(говор, музика ), образи и под.” - Крайно недостатъчно и неточно определение.
Истината е, че за понятието Мултимедия не съществува еднозначна дефиниция. Но все пак, какво би трябвало да се разбира под “мултимедия”:
Дигиталното свързване на стари и нови медии; свързването на текст, статични изображения ( фотоси, рисунки) с движещи се образи ( видео, анимация) и звук (говор, музика, шумове), както и възможността за интерактивно използване на тези медии.
Един персонален компютър с тонколони и вграден CD-Rom едва ли може
да бъде определен като мултимедийна система, както и един компютърно
генериран текст, комбиниран с изображения.
  Пол Вирилио - френски урбанист, архитект, философ и медиен критик, роден през 1932 в
Париж, основател на Дромологията, наука за надбягването, изследва взаимодействието
между обществените отношения и скоростта. Скоростта – като скритата страна на власттта
и богатството и решаващ фактор в обществото
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Презентацията с помощта на различни медии не е нищо ново, но днес
понятието мултимедия се свързва преди всичко с дигитални съдържания.
Важна роля също така играе наличието на различни възможности за интерактивност, например активна навигация, манипулация на съдържания или
контрол на параметрите за възпроизвеждане. Особено важно място заемат
интернет със своите информационни ресурси и мобилните технологии.
Интерактивност не означава само, че потребителят на една мултимедийна система може да реши сам кога с щракване на мишката да превключи
към следващото изображение, а по-скоро това, че той е в състояние директно да се намеси в последователността на програмата, за да я управлява индивидуално.
Комбинацията на повече медии се обозначава като „мултимедия“ само
тогава, когато поне една медия е зависима от времето ( напр. видео, аудио
или анимация). Включването на много и различни медии предполога многоканално въздействие върху сетивността на възприемащия.

VR - Виртуална реалност ( Wikipedia)

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ или Virtual Reality (engl.), кратко VR
Представянето и едновременното възприемане на действителността в
една компютърно генерирана интерактивна виртуална среда и нейните физически качества в реално време.
Виртуално (из wiktionary.org)
Значения:
[1a] от недействителна, възможна форма, “способна да създава илюзия”
[1b] измислена, компютърно симулирана
[2] съществуваща в Интернет
Произход:
от френски virtuel “възможен”, произхожда от латинската дума virtus
“сила, достойнство, мъжественост”
Антоними:
[1a] реална, действителна
[1b] реална, физическа
[2] реална
Примери: виртуален образ, виртуална маса, виртуална частица, виртуално представяне, виртуален сървър, виртуална машина, виртуална класна стая.
„Виртуалното“ не е противоположността на „реално“ – въпреки че много
често се използва погрешно в този смисъл – а на „физическо“.
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Виртуалната реалност е ментално преживяване.
Характеризира се от: симулация, потапяне и интерактивност.
Какво представлява технологията на „потапянето“- “Immersive
technology”:
Осъществява се чрез софтуер и устройства, които размиват границата
между физическия и дигиталния свят.
Широко известен като пионер на „Виртуалната реалност“ е Джарон Ланиер
– американски учен в областта на компютърните науки, композитор, визуален артист и автор (http://www.jaronlanier.com), който разпространява термина „Виртуална реалност“ през 80-те години на 20 в., когато основава VPL
Research, първата фирма в света, продаваща VR продукти. Ръководи екип,
направил първите разработки за мулти-персонални виртуални светове, използвайки монтирани към главата дисплеи, както и първите аватари или
двойници на потребители на такива системи.
Всъщност малко популярен е фактът, че за пръв път терминът „Виртуална
реалност” е използван от френския актьор, режисьор, драматург и теоретик
на театъра Антонен Арто в книгата му „Театърът и неговият двойник” (1938).
Антонен Арто (1896 – 1948) е френски поет, драматург, критик, есеист и
режисьор. Радикалист в идеите си за реформиране на театъра, Арто отхвърля всяка традиция – най-вече традицията на психологическия театър - за
него обновяването има смисъла на започване на всичко отначало, от друга
изходна точка. Център на теоретичните разсъждения на Арто е отношението
театър – живот.
В своя манифест „Театъра на жестокостта” той описва театъра като “la
realite virtuelle”, тотално въздействие чрез всички сетива.
„Ние смятаме да поставим ТАЗИ РЕАЛНОСТ / театъра/ преди всичко на
основата на зрелището и в спектакъла зрелище ще въведем едно ново понятие за пространството, използвано във всички възможни планове и във
всички степени на перспективата... и към това понятие ще присъединим
една особена идея за времето, прибавена към идеята за движението....И
както няма да има незасегнато място в пространството, така няма ни отдих, ни празно място в духа и чувствителността на зрителя.”„Премахваме
сцената и залата, които ще бъдат заместени от един единствен терен,
непреграден, неограничаван от нищо. Той ще се превърне в театър на
действието. Прякото общуване между зрител и спектакъл, между актьор и
зрител ще бъде възстановено – зрителят, разположен в средата на действието, ще е обгърнат и набразден от него. Това обгръщане произтича от
самото разположение на залата...И така, напускайки досега съществуващите ( театрални) зали, ние ще вземем един хангар или някаква плевня,
която ще възстановим според принципите, залегнали най-плътно в архи184

тектурата на някои църкви или на някои свети места и на някои храмове
в Горен Тибет.
Във вътрешността на тази постройка ще царят особени пропорции на височина и дълбочина. Залата ще бъде оградена с четири стени без каквато
и да било украса. А публиката – седнала долу, по средата на залата, върху
движещи се столове, които ще й позволяват да следи спектакъла, който се
развива навсякъде около нея.”
Когато говорим за Виртуална реалност днес, визираме една ключова технология на бъдещето. В нея изчезва границата между компютър и потребител.
Но не трябва да мислим за това понятие само като свързано с новите, дигитални технологии.
Стремежът на човека към „потапяне” във въображаемото е прастар. И ако
се върнам назад в историята можем да намерим редица предшественици
на Виртуалната реалност:
- Пещерите със скални рисунки – Пещерата Ласко във Франция
- Панорамите с батални сцени, огледалната зала във Версай
- Синеорама ( Cinйorama) на френския инженер Раул Гримон-Сансон (
Grimoin-Sanson) - един експеримент с 10 синхронизирани прожекционни
апарата със 70 мм кинолента на 10 екрана с размери 9х9 м по време на Парижкото изложение през 1900 г. - симулиращ летене с балон.
- Circle -Vision 360° в Дисниленд, 1955 г.
- Кръглата (Круговая) кинопанорама в Москва - построена през 1959 г.
Филмът се прожектира върху кръгъл екран с хоризонтална 360° панорама,
използва девет прожекционни апарата върху девет огромни екрана, подредени в кръг.
- Сензорама (Sensorama) е един от най-ранните известни примери за потапяне, машина с мулти-сензорна технология разработена от Мортън Хейлиг
/Morton Heilig/ в продължение на няколко години- от 1957 г. до патентоването през 1962 г. - симулира каране на мотоциклет по улиците на Бруклин.
Играчът усеща вятъра върху лицето си, вибрациите на седалката на мотоциклета, вижда стереоскопични 3D изображения, придружени от стереозвуци, дори усеща мириса на града – по време на филма се задействат аромати.
Sensorama е механично устройство, което все още функционира и днес.
Мортън Хейлиг (1926 – 1997) е наречен “Баща на виртуална реалност”. Той
е философ, изобретател, кинематографист, един от най-големите визионери
на 20 век.
- Симулаторите на полети и видеоигри са също част от VR-технологиите.
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- В поредицата от технологии на „потапянето” бихме могли да прибавим
и съвременните IMAX-кинозали, комбиниращи мащабни прожекции с 3D
техники.
- Компютърните игри имат основно две перспективи на игра: от първо
лице – субективна перспектива и т.нар. божествена перспектива / стратегическите игри/
- Виртуални мрежи:
Web 2.0 – user generated content ( потребител= автор):
Такъв пример е разработената от Linden Lab интернет-платформа Second
Life, която след 2003 г. се наложи като втора виртуална реалност, в която са
регистрирани повече от 15 милиона души.
Масовата ролева игра в интернет “World of Warcraft” е войнственият вариант на виртуалния свят. От появата й през 2004 г. до 2011 г. броят на потребителите и е нарастнал до 11 милиона.
Web 3.0- user generated bisness (потребител = предприемач):
Според някои интернет експерти Web 3.0 браузърът ще действа като личен асистент. Когато сърфирате в Интернет, браузърът научава от какво се
интересувате и какви са предпочитанията ви. Колкото повече използвате
браузъра, толкова повече той научава за вас и специфичните ви потребности.
Специфичните техники на потапяне са свързани със специфичен хардуер и
софтуер – CAVES, очила, шлемове.
CAVE - cave automatic virtual environment - Компютърно генерирана,
виртуална среда, променяща се в резултат на движенията на човек, намиращ се в нея.
CAVE™ (разработена от Mechdyne - http://www.mechdyne.com ) представлява система за виртуална реалност, комбинираща висока резолюция,
стереоскопична проекция и 3D компютърна графика за създаване на комплексно усещане за присъствие във виртуалната среда.
Евентуалните въздействия от перфектната симулация на реалността описва в творчеството си полският писател фантаст Станислав Лем, използвайки
термините “Периферна фантоматика” ( въздействие върху всички човешки
сетива, предвижда видео-очилата) и „Централна фантоматика” ( непосредствено въздействие върху определени мозъчни центрове).
Смесването на Виртуалната реалност с чистата реалност, вещественост,
действителност (от латински: realis — веществен, действителен) се нарича Смесена реалност (Mixed reality). Често Mixed Reality и Augmented
Reality се използват като синоними.
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AR ( Augmented Reality) - Добавена реалност = Разширена реалност
- включва виртуална реалност и елементи от реалния свят
Под AR-система (ARS) се разбира системата от технически компоненти,
необходими за създаване на приложение за Разширена реалност: камера,
уреди за моушън трекинг- Motion Capture, поддържащ софтуер и т.н.
Най-популярна е дефиницията за AR (Разширена реалност) на Ronald T.
Azuma:
− Комбиниране и наслагване на Виртуалност и Реалност
− Интерактивност в реално време
− Триизмерна свързаност на Реалните и Виртуални обекти
Пример за AR е най-новият проект на Google „Google Glasses“, очила с вграден монитор, който предоставя нов начин да погледнем на света.
Бъдещето на интернет е триизмерно и един от методите за интеграция в
социалните медии ( social media) и присъствието на човека в него е чрез виртуален двойник – аватар.
Аватар от Wikipedia:
Аватар, или аватара (от санскрит: слизане) е въплъщение на божество
в индуизма. Най-често понятието се свързва с различните въплъщения на
Вишну на земята, където той под различни образи извършва подвизи. Задачата на Аватара е бъде водач и учител на човека в стремежа към божественото.
Днес популярното значение е: Дигитален персонаж във виртуалната реалност, виртуален двойник в социалната мрежа. Като социална конструкция
най-често аватарът отразява личността на създателя си като му дава възможност да изпробва нови измерения, невъзможни в реалния живот, да
бъде това, което би искал да бъде. Потребителят влиза в дигиталното пространство, приел образа на своя виртуален двойник.
Intel например работи по автоматизирана система за създаването на 3D
аватари, които да бъдат използвани при видео конферентни разговори. Компютърът може сам да създаде аватари на участниците в разговора, както и
на самото помещение, в което се намират, така че да изглежда, че всички
са в същата стая, а израженията на лицата им биват пресъздавани напълно
реалистично посредством аватарите. Стъпка към това е демонстрираното
наскоро 3D приложение на Интел за Фейсбук „My Museum“, превръщащо всеки Фейсбук профил в триизмерна галерия.
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Компанията работи по превръщането на интернет в “ICE”( immersive
connective experience), казано по-простичко, интернет ще става все “по-осезаемо” и реално изживяване.
В началото на тази година компанията Иновега (http://innovega-inc.com)
демонстрира „iOptik“ – мегапикселови контактни лещи: „Разработени за
мобилни устройства като смартфони, преносими конзоли за игри и медия
плейъри, за разширена реалност Augmented Reality (AR), контактните лещи
iOptik „разширяват“ възможностите на вашите очи и правят осъществимо футуристичното потапяне във Виртуалната реалност“.
Виртуализацията на ежедневния ни живот, нашата комуникация със света,
усъвършенстването на техническите средства продължават. Така или иначе
- очаква ни едно “виртуално-реално” бъдеще.
Въпросът е:
Ще успяваме ли да различим Виртуалното от Реалното?
А ще искаме ли изобщо?
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доц. д-р Галина Лардева
Бодрияр и фотографията
Като мислител, Жан Бодрияр има изключително въздействие върху изкуството от 80-те години до днес. Неговите представи за „края на реалността“,
„хиперреалността на симулацията“, за некомуникативността на медиите са
не само особено популярни, но и се явяват приложими (често твърде буквално) в художествената практика. Причина за необикновената популярност
е и провокативният заряд на неговите текстове, които често са по-радикални
от творческите изяви на някои художници. Във връзка с идеите за кризата
на действителността, за изградената единствено върху вече преработени
цитати съвременна култура, която е престанала да различава подобието
от оригинала, името на Бодрияр се свързва и с постмодернизма. Това става
предимно в американски контекст, докато в Европа обикновено предпочитат по-коректното обвързване с постструктурализма, разбира се, с уговорки
за условността на подобни принадлежности.
Пътят на Бодрияр към концепцията му за фотографско изображение преминава през няколко от основните за неговото творчество ядра.
Първо, през описваната от него система от симулакруми – своеобразни знаци-стоки, които обезсилват действителността и я потапят в една интегрална
и неразличима хиперреалност. Второ, през критиката на медиите, които използват изображенията и техните продуценти за своите непосредствени идеологически цели. Трето, през структуралистичния му интерес към обекта и,
казано по-коректно, към функционирането на обектното, към формирането
и изтриването на неговите значения. Оттук и изображението е любопитно
за Бодрияр като структура и като отношение на знаци. В почти всички свои
работи той задава въпросите какво се случва, когато референтът или сигнификантът изчезне, тоест когато зад знака вече няма нищо; какво се променя
в комуникативната ситуация, когато посланията се излъчват (от медиите), а
нямат насоченост към определен получател. Това са въпроси, които са валидни и за визуалните образи като частен случай на знакови системи и послания (или съответно новини, в които медиите видоизменят посланията).
Развивайки се от тези позиции, интересът на Бодрияр към фотографията
достига в последните години на творческия му път до една любопитна апология на аналоговата фотография – почти патетична и носталгична тоналност, тя е в съзвучие с идеите му до този момент.
Самият Бодрияр прави множество фотографии по време на своите пътувания по света – пейзажи, градски ландшафти, интериори. С тях той участва в
редица изложби, например в Грац през 1999 и Касел в 2004. Част от тексто189

вете му за фотографията са четени на откриването на тези събития и публикувани в съответните каталози. Един от вариантите на тези текстове носи
заглавие „Насилието над изображението“ (http://www.egs.edu/faculty/jeanbaudrillard /articles/die-gewalt-am-bild/).
Според тази концепция на Бодрияр, фотографското изображение е найчистият визуален образ, заради радикалността, с която то потиска илюзиите
за продължителност и за цялостност, за разлика например от киното или видеото, които поддържат илюзиите за реалност и по такъв начин произвеждат
симулакри. Следователно същността на фотографията е в нейната осъзната
иреалност, в представянето на една съзнателно избрала да бъде изкуствена
моментност. Тази позиция е непосредствено изведена от предишните работи
на Бодрияр. Всичко, което уподобява реалност, участва в образуването на
симулакрумите – системата от знаци, която окончателно затваря действителността за човека, отказва му завинаги достъпа до действителното. И така,
интензивността и собствената територия на фотографското изображение се
изразява, от една страна, с неговото отричане на реалното, а – от друга – с
откриването на алтернативна сцена, която носи своето въздействие на паралелна вселена, благодарение на пожертваното измерение на дълбочината.
По такъв начин Бодрияр свързва фотографирането с последователното
отнемане на всички измерения от обекта: на тежест, на дълбинно въздействие, на мирис, на пространственост, на време и особено на континуалност.
На цената на това обезтелесяване, фотографското изображение придобива
своята притегателна сила и се превръща в медия на чистата обектност.
Това е територия, от която животът се е оттеглил, това е мястото на изчезването. Снимката е пространство, на която се явява другият, светът, обектът.
Впрочем за другия (в антропологически план) това е единствиният начин да
се явява – въз основа на собственото му изчезване. Оттук Бодрияр говори за
значението на фотографското изображение в перспективата на феноменологията на другия. Като развива проблема към склонността да се фотографират
туземци, животни, скитници и обекти, той стига до ефектната поанта: „Само
нечовешкото е фотогенично“. Такива поанти – остри и съдържащи в себе си
противоречивост – са изобщо характерни за творчеството на Бодрияр.
За Бодрияр фотографията е „почти перфектното престъпление“, защото
съдържа само и единствено „следата на оттеглянето“. И на това място се поражда тази почти носталгична нагласа, с която се отнася към аналоговото
изображение. Неговата притаена патетика към фотографията е пряко свързана и обяснима чрез един друг понятиен топос, който използва: пак в перспективата на хиперреалност, която обема всичко и лишава човека от всичко
действително – от непосредственото преживяване и от чистото, немоделирано действие. Бодрияр, още от 70-те години, вижда „дара на смъртта“ като
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единствено възможното събитие – онова единствено възможно събитие,
което може да направи пробив в крепящата се на симулакри система. Тогава,
във втората половина на 70-те, Бодрияр дава пример с доброволната смърт
на членовете на RAF (Rote Armee Fraktion) в затвора в Щамхайм, като обявява това за „чисто събитие“. Така системата, която е изтласкала дори смъртта
от своята безсъбитийна хиперреалност, трябва да отговори на този, нанесен
й като пробив, „дар на смъртта“, но не разполага с език, на който да го направи. След като действителността се е оттеглила, а събитийността стачкува,
то само дарът на смъртта може да пробие опиращата се на симулакруми
система. Фотографирането е за Бодрияр един от онези радикални жестове,
които са призвани да пазят „дара на смъртта“. То – подчертава авторът – не
представя събитие, както гласи медийната формула за блокиране на комуникацията, то е събитие.
Ето как една от смисловите и емоционалните поанти на разграничението
между аналогова и дигитална фотография напомня търсенето на чистото събитие от преди четвърт век: „Фотографският акт – този момент на едновременно изчезване на субекта и обекта в тяхното кратко противопоставяне, бутонът/причинителят, който задейства краткия момент, синкопът време, една
малка смърт, в която светът и погледът се усилват взаимно - това го няма в
дигиталната и компютърната снимка“. В краткото противодействие на фотографския акт субектът опитва да наложи своята воля за продължителност
(континуалност), а обектът – своята прекъснатост и моментност.
Тук е моментът да се отбележи връзката на Бодрияровата концепция за
фотографското изображение със значително по-популярното съчинение на
неговия сънародник и колега Ролан Барт „Camera Lucida“. В него Барт разработва отношението между studium (сумата от всички възможни референции
и значения във фотографското изображение) и punktum (антропологическото ядро в изображението, свидетелстващо за нещото, което вече не е тук).
При Барт отнасянето на punktum-а към смъртта е също толкова пряко, колкото при Бодрияр. Дори при Барт биографичният момент (смъртта на майка
му) съставя и един буквален пласт на значения. Във връзка със значението
на punktum посоката обаче е сходна. В „Камера лусида“ една игра на думи
обхваща присъствието на всеки референт на снимката като принадлежащ
на вече минал момент, като присъстващ в смъртното, от една страна, и значенията и функциите на двуизмерното, от друга: „С фотографското изображение пристъпваме в равнината на обикновената/плоската/равнинната смърт
(mort plate)“.
Бодрияр използва punktum с непосредствено позоваване на Барт, пояснявайки понятието като „нищото в сърцето на фотографското изображение“.
Пунктумът е онази смърт, която е изтласкана от синтетичните изображения.
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В тях няма негатив, няма синкоп, няма момент, няма смърт. В тях е налице
само смъртта на смъртта, изчезване на изчезването и в този смисъл апелите
за спасяване на фотографията са апели за спасяване на смъртта, за запазване на снимката като своеобразен резерват на умирането.
Бодрияр не спира до тази фигура-понятие, когато описва силата на „неустойчивостите“ в природата на фотографията. Той използва например също
и една ефектна фигура от (Георг Кристоф) Лихтенберг: треперенето. Всеки
жест, било и най-точният, се предхожда от треперене, от една неизчистеност
на жеста, и нещо от това трепване остава винаги, и при най-сигурното движение. Ако привкусът на тази несигурност не съществуваше, ако го нямаше
треперенето и жестовете бяха чисто операционални, а тяхното прецизиране
беше перфектно, това щеше да е лудост. Истинското изображение е – развива фигурата Бодрияр - което ни съобщава за това треперене на света, при
това напълно независимо от ситуацията и от обекта: все едно дали става
дума за военна снимка или за натюрморт, за пейзаж или портрет, дали е изкуство или репортаж.
Концепцията за фотографията на Бодрияр достига в отделни моменти и до
конкретни критически наблюдения: „По фестивали, в галерии, музеи и изложби може да се видят снимки на послания, на свидетелства за нещо, на естетическа сантименталност, на стереотипи на разпознаването. Изображения
на смърт и насилие срещаме предостатъчно, но патетически, идеологически,
спектакуларни.“ Истинската фотография е за Бодрияр извън всеки възможен
сценарий. За него субектът на снимане е само агент на ироническата поява
на нещата. Идеята за това ироническо присъствие не е развита в текстовете
на автора, но, струва ми се, ключ към ироническото е в самото формулиране
на природата на обекта: обектът присъства само и единствено в разликата между своето присъствие и отсъствието си. Тъкмо тази дистанция, това
двойствено битие на нещата (да бъдат едновременно живи и мъртви, активни и пасивни и т.н.) е израз на ироническото.
Може да се каже, че и в своите собствени фотографски опити Бодрияр
търси да постигне тази двойствена структура на обектното, неговата еквивалентност със субектното, мрежите на инсцениране, които самият обект хвърля върху насочения към него поглед. „Обектът е този, който ни вижда, […].
Светът е, който ни рефлектира, светът е, който ни мисли.“ Наблюдението на
философа Бодрияр прониква през повърхността на видимото и разпознава
изчезването на обектното. Както в неговите социологически текстове, така
и във фотографиите му, явяването на предметния свят е съпроводено от
колапс, от радикално недоверие към изображението. Защото няма поглед,
който да не е медиализиран. Следователно няма поглед, който да не затъне
в лабиринта от симулакри.
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Затова Бодрияр и като фотограф, в търсенето на обекта, се насочва към парергата – онова, което се намира покрай същностното и което притежава
почти магическата способност да пренася следите на същностното – понятие
още от Кантовата естетика, което Дерида използва особено активно в конципирането на паратекстовете и понятието си за следа. Чрез насочването си
покрай нещата, Бодрияр търси следите на оттеглянето на нещата, търси събитийността в нейната абдикация или в „дара на смъртта“.
И така, Бодрияр снима предимно местата на преходното, ничията земя,
не-местата, в които никой и нищо не е у дома си и в които всеки е временно.
Самият субект отпечатва своя поглед в качеството си на пътник, във връзка
с това и снимките са озаглавени единствено по място и година. В тези снимки
могат често да се видят илюстративни съотнасяния, например към идеята за
punctum-а: угарката в пепелника на работната маса, разположен непосредствено до следите от написаното и точно толкова добре осветен (снимката
Treilles 1996) или следата от човешката ръка в огъването на долния десен
ъгъл на бележника (Paris 1986).
По отношение на следата (впрочем основен топос във феноменологията)
може да бъде проследена цяла серия от фотографии, наред с интериорните
снимки, в които присъства написаното от ръката на Бодрияр: такива, които
представят междинното пространство между вода и суша и в същото време
между природа и човешка активност, между естествено протичане и инструментална употреба (две снимки със заглавие Normandie 1996; Ericeira 1993;
Zeebrugge 1992). Тук следите от приливите и отливите са както буквални,
така и фигуративни варианти на мотива за оттеглянето на вещите/нещата.
Фотографиите на Бодрияр говорят за оттеглянето на природното, за неговото урбанизиране и „застрояване“ – не толкова със сгради и комуникативни
мрежи, колкото с неизбежно медиализирания поглед на човека. Но в тази
перспектива не се съдържа критика, би било неправилно да се търси в снимките публицистична насоченост, която писаните му текстове безспорно имат.
Тук по-скоро може да се види опит за практическо провеждане на желанието да се запази фотографското изображение като място на изчезването. Тук
дори Ниагара не е представена с изобилието, дори не със структурата, за
която може да се предположи, че би представлявала интерес за Бодрияр,
а с някак висящото в изображението отсъствие, със силата на изтичането,
видяна обаче не откъм своя обем, а откъм усещането за повлеченост.
Друга синонимна линия в представянето на следите е тяхното динамично
присъствие върху/в материята: снимките St. Clйment 1982 и Saint Beuve 1987
и др. Разбира се, не е случайно, че погледът на Бодрияр се насочва също към
снимането на табелки, към едновременното присъствие в изображението
на „действителен“ и „недействителен“ свят (Рио 1998, Венеция 1989). В тази
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перспектива обаче е по-подходящо свързването на фотографиите с друго
понятие: палимпсест – това са пластове култура, налагани един върху друг и
продължаващи да съществуват със свои потенциални, невидими на повърхността знакови референции.
По такъв начин снимането на Бодрияр със сигурност не избягва от онази
система на пред-знания, която механизира човешкото око. Но пък авторът
със сигурност напълно съзнава това. В мисълта за непостижимия идеал за
„неръкотворен образ“ (Acheiropoнeton) той прави смел синкоп между понятието на дадаистите (автоматичното писане) и идеята на иконоборците:
„Мечтая за изображение, което да представлява еcriture automatique на еднократността на света – така както са го мечтали иконоборците от прочутия
диспут във Византия. За тях автентично изображение е само това онова, в
което божествеността присъства непосредствено, подобно на плащеницата
на Христос – еcriture automatique на божествената единственост, възникнало
без всяка намеса на човешката ръка, чрез нещо като процедура на непосредствено извличане, аналогична на филмовия негатив.“
Оттук може да завършим с това, че за Бодрияр фотографията представлява автоматично писане на светлината – и по-точно конвергенция между
светлината, идваща от обекта, и тази, идваща от погледа. С това фотографското изображение – поне като идеална проекция, е в състояние да избяга
от оковите на медиите.
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ас. Димитър Воденичаров
Исторически анализ на сценичното осветление
Европейските страни, в които възниква ренесансовата драма, притежават
мощни традиции в областта на средновековните театрални форми - релгиозни и празнични пиеси, пантомима, придворни спектакли, подвижни сцени
коли, муниципални представления. За разлика от повечето литературни форми, театърът късно възприема хуманистичните влияния, които доминират в
италианския интелектуален живот. Може би защото италианските хуманисти
се интересуват повече от философия и теория, отколкото от практика. В раздробената от малки и големи тирани Италия съществуват множество местни
варианти на тези представления.
През периода чинкуеченто – сейченто се развиват драматургичната
система, определяща жанровите различия, методите на актьорската
игра, теоретичните принципи и нови театрални декорации. Драматическите представления, каквито дълго време се дават при тържествени поводи, се състоят в дворцовите зали на благородници и прелати. Трагедията
става предмет на висшия моментен разкош. През 1542 г. в Рим, се създава
Витрувианска академия, а представителите на това архитектурно средище
са водещите автори на епохата. Архитектът от Августовата епоха заема място
в строителното изкуство, подобно на Цицерон в латинската книжнина.
За по-ранното преоткриване на знанията, оставени от Витрувий, дълго
пречат лошото състояние и непълнотите в текста, както и трудното му тълкуване. Възроденият интерес към античната наука и култура става предпоставка за по-нататъшното развитие на театралната сцена, преоткриването на
перспективния закон за обща убежна точка на успоредните линии е едно
епохално събитие в историята на сцената.
Предполага се, че това се е случило в V в пр. н. е., в Гърция. За това знаем от Строителното изкуство на Витрувий. Той пише за коментарите на
гръцките математици Демокрит (460 – 370 г. пр. н. е.) и Анаксагор (500
– 428 г. пр. н. е.). Преводът на текста от Витрувий е от Йохан Ламберт (1728
-1777 г.):
„В Атина Алгатарх, който по поръка на Есхил направи една подходяща
украса на сцената на една негова трагедия, бе първият, който остави описание за това. Това подбуди Демокрит и Анаксагор да пишат за същото, как
именно чрез разпространението на зрителните лъчи към един център на
едно избрано място, което трябва да подхожда на линиите по един съвсем
естествен начин, чрез което определени картини от неопределени пред195

мети, представят на сцената сгради и нарисувани върху отвесни и равни
плоскости, някъде изглеждат, че се оттеглят в далечината, някъде, че изпъкват напред’’.
Първата перспективна сцена на закрит театър е построена от Себастиано Серлио по канона на Витрувий. От трактата За архитектурата, 1545 г.
получаваме информация за устройството на новата сцена, сценичната механика и способите за осветление. Новата сцена ограничава актьорската
игра до границата с перспективната декорация. Серлио препоръчва горно
осветление от канделабри с восъчни или лоени свещи. За постигане на
цветна светлина, пред пламъка на свещта се монтират стъкленици с оцветени течности или вино. Зад пламъка се поставя полиран меден или месингов
диск, изпълняващ ролята на рефлектор. Свещници и маслени лампи се монтират и в самата декорация. Зад прозорците на фасадите светлината пропускат цветни витражи или техни текстилни имитации, оптегнати върху рамки.
Осветителните тела, монтирани между кулисите, увеличават илюзорно дълбочината и създават разнообразие и ритъм в посоките на осветление. Освен
цялостно осветление, осигуряващо видимост по сцената към актьорите, се
търси и сюжетно осветление. От текстовете на Серлио разбираме способите,
с които се постига движението на Луната, мълнии, гръмотевици, различни
светлинни и пиротехнически ефекти. Слънцето е изобразявано от кристална
сфера, осветена отзад със свещ или маслена лампа.
Цялостният стремеж на сценичното осветление е да допълни блясъка и
пищната атмосфера в зрителния салон и на сцената. Светлината от множество свещи е мека, топла, трептяща и приятна за зрението. В същото време
димът от фитилите и остатъчните газове от горенето на масла и восък причинявали смъдене в очите и главоболие у зрителите. Въпреки използването
на благовонни масла или парфюм в рецептите за изработване на восъчните
и лоените свещи, нерядко от салоните са извеждани припаднали зрители.
Театралната сцена, предложена от Серлио, е с недълбок проскениум и
перспективно изграден в дълбочина постоянен декор. Амфитеатралната
зрителна зала е отделена с полукръгла орхестра, като двете части, сцена и
театрон, не са в архитектурна цялост.
Първият театър, запазен до наше време, е Teatro Olimpico във Виченца,
проектиран от Андреа де ла Гондола, наречен Паладио /1508-1580/ от Падуа
и е завършен от Виченцо Скамоци /1552-1616/. Общата вместимост на зрителната зала е около 1000 човека. Полуамфитеатралната форма е завършена с колонада, прикриваща неправилната форма на основния план. Сцената
е в стила на античния римски театър, но с един централен и широк отвор,
разделящ два по-малки фронтални и два странични. Ширината на сцената е
24,5 м, а дълбочината до дъното на сцената е 7 м. От линията на фасадата, в
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дълбочина, сцената отново е перспективно съкратена. Във вече обогатеното
и усложнено пространство, изискванията към осветлението се увеличават.
Ако в ранния ренесансов театър осветлението е предимно декоративно, то в
края на 16 - началото на 17 в. то става сюжетно и динамично. Нововъведения
в конструкцията на маслените лампи прави и Леонардо да Винчи. Върху пламъка на светилника той поставя къса, метална тръба, която увеличава притока на кислород към фитила. Това спомага да се увеличи горенето и по този
начин светлината става по-ярка. През 1550 г. Джироламо Кардано поставя
фитила в голям контейнер с горивна смес и улеснява постоянния достъп на
течността към края на фитила.
Имената на Леонардо и Кардано са свързани и с „Camera obskura” – буквално „тъмна стая“. За първи път този термин е употребен от Йоханес Кеплер
през 17 в. Ефектът „камера обскура“ е познат от дълбока древност – Китай
Мо Ти 470-390 г. пр. н. е.- документира опит свързан с обект проектиран на
екран. Платон, по същото време, е наясно с праволинейното движение на
лъчите светлина и ги описва – изходящи от очите, падащи върху обектите.
Видимият свят е разделен на две, в едната половина физичното – създадено
от природа и човек, в другата половина - въображаемото.
Първите точни рисунки и описания прави Леонардо да Винчи около 1500 г.
в „Кодекс Атлантикус“ и „Манускрипт Д“. Леонардо сравнява принципа с физиологичното действие на човешкото око.
Джовани де ла Порта, в „Магия натуралис либри”, налага магичната „камера обскура” като инструмент за рисуване на перспектива.
Джироламо Кардано монтира стъклена леща в отвора на камерата и прави изображението по-конкретно и увеличено. Той изнася и представления
пред публика под акомпанимента на струнен оркестър.
С развитието на ренесансовата сцена от перспективна към сцена кутия (телариина, кулисна) се усъвършенстват и принципите и способите за осветление. Разширяването на театралното пространство в дълбочина предпоставя
към повече илюзорност в изобразителното поле. Зрителната зала се отделя
от сцената визуално, с приглушаване на осветлението над салона и това затъмнение, става ритуал за начало на всяко представление.
Николо Сабатини описва способите за едновременно запалване и гасене
на полилеите над салона. Тънко метално въже, обвито с текстилен фитил,
напоен с лесно горима смес, обхожда последователно свещите на всяко осветително тяло. Полилеите са свързани със същия фитил и при запалване от
едно или повече места, пламъкът обхожда едновременно всички полилеи и
последователно всички восъчни свещи. При необходимост от затъмнение,
множество театрални работници угасяли пламъка с навлажнени сюнгери на
върха на дълги пръчки. При втория способ е необходимо немалко търпение
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от страна на зрителите и голям брой театрални работници. На края на високи
пики, върху Т- образен връх, се монтират горяща свещ на едната страна и
влажен сюнгер на другата. Този пръв осветителски инструмент служи за запалване и гасене на светлината. Третият способ е най-надежден. Полилеите
се спускат към салона за запалване, след което се повдигат на необходимата
височина. Този театрален ритуал се запазва дълго време по европейските
сцени (представен е в „Казанова“ на Ф. Фелини).
С помощта на примитивни източници и относително проста осветителна
апаратура се постига не само добра видимост към сценичното действие, но
се решават и чисто художествени задачи. Трите варианта на сценичното осветление - фронтално, странично и задно - контражур, притежават своите
особености. Фронталното осветление от зрителната зала унищожава светлосянката и прави декорацията плоска, въпреки обемното й богатство. Страничното създава еднообразен ритъм на осветени коридори и дълги сенки от
кулисите. Освен това, монтажът на осветителни тела между кулисите пречи
на тяхното движение. Въпреки недостатъците, се намира точен баланс между трите вида осветление и в такъв вид те достигат до наши дни.
По описание на Йосиф Фуртенбах (1591-1667), немски архитект, запознат
добре с техниката на придворните италиански театри, можем да добием
представа за специални апарати, употребявани за осветление на сцената.
Основните източници на осветление, препоръчани от Фуртенбах, отново са
восъчни свещи и маслени лампи. Той съветва фитилът на масления светилник да бъде закрепен в центъра на кръг от дървени поплавъци. Това позволява движение на фитила с изчерпването на горивната течност. За пълното
изгаряне на маслото в контейнера на лампата се долива вода. Петдесет такива лампи са достатъчни за оптималното осветяване на сцената. За увеличение на яркостта на светлината се използват метални отражатели, покрити
със златен варак. Освен стационарни светилници, се използват и преносими
източници на светлина - във вид на фенери без горна и предна стена. Трите
странични стени са от метални листове, отново покрити с варак. Сценичната техника от периода обуславя по-нататъшното развитие на сцената кутия.
През 1600 г. вече съществува предната осветителна рампа, както и скритите
зад стените на портала горна хоризонтална суфита и страничните кули. Рампата, по Фуртенбах и Сабатини, е разположена от вътрешната стена на оркестрината, в тесен канал, така че потокът светлина се скрива от зрението на
публиката, а се отчита само неговата проекция. Фуртенбах счита рампата за
важна при изграждане на фронтално осветление, а Сабатини, осланяйки се на
практиката си, подчертава, че светлините от рампата помагат за видимостта
към актьорите, но измиват полутона от релефите на фронталните декори.
Друг недостатък е, че фронталната светлина от ниски източници заслепява
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актьорите. За осветяване на рунда или друга декорация в дъното на сцената,
в планшета е конструиран надлъжен отвор с монтирани в него редица маслени светилници с рефлектори. При необходимост, подовият отвор се покрива с дървени капаци, за да се осигури безпрепятственото преминаване на
изпълнителите. Светилниците, използвани за осветяване на ариерсцената,
са полуцилиндрични, на оси с дървени ролки. Подредени в последователна конструкция, те се задвижват посредством въже, навито през ролките.
Така светлината може да пробяга от едната, към другата страна на рунда.
Движението на светлината може да се съчетае с движенията на актьорите по
сцената и да предаде ритмично сценично действие.
Ниското подово осветление дава и други възможности. Сабатини описва
как за пресъздаване на утринен изгрев, капаците на подовите отвори се
отварят постепенно и регулират потока светлина на необходимите степени.
Ниското подово осветление е ефективно, когато рундът е постоянен и затова,
когато при смяна на декорацията започват да използват живописно изрисувани пана, развити на няколко плана в дълбочина, постепенно се отказват
от него.
Особено внимание в светлинното оформление се отделя при пресъздаването на „божествени” и нереални появи на персонажи от действието: богове
върху огнени колесници, летящи сред облаците нимфи и ненадейно появяващи се фантастични персонажи от езера, водопади и бушуващи води. С появата на теларийната сцена, промените в картините вече се осъществяват по
време на действието.
Първата сцена с единствен сценичен отвор-портал, е проектирана от Джовани Батиста Алеоти (1546-1636) и е на театър Фарнезе в Парма, построен
през 1618 г. Бароковият театър Фарнезе е първият обществн театър с един
изобразителен обем - сцена кутия с голяма дълбочина и ширина. Между
авансцената и U-образната, амфитеатрална зрителна зала, има дълбока орхестра с нови за времето си технически възможности (наводняване за морски битки). Дъгата зад театрона завършва с двуредна аркада. Архитектурната конструкция на сцената на театър Фарнезе е запазената до днес сцена
кутия – италианска сцена.
С настъпването на 15 в. пълен разцвет достигат празничните представления, мистериите, религиозните процесии, пантомимите, светските и духовните „трионфи”, празничните шествия по вода, алегории върху подвижни
платформи. Празничните илюминации, изпълнявани в нощите на църковни празници, процесии, триомфи, алегории, са логично продължение на
средновековните религиозни представления. Светското отношение към
религиозната трактовка на събитието взима превес дори и в традиционния
празник “Corpus domini“. Художественото великолепие на тези празненства
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преобразява църковния канон на мистериалните представления в процесии
- карнавали, пантомима, съпроводена от музикални изпълнения, шествия с
коли или гондоли с алегории. Светското отношение към празниците се забелязва в представянето на езически – елинистични божества в контекста на
християнството.
Посрещането на Шарл VIII в Торино е организирано от Бланка Савойска, с
полудуховна пантомима, при която една сцена представлява „закона на милостта”, а след нея следва историята за Атина Палада. Като характерен пример за присъствието на антични, езически божества е нерядкото използване
на „кола кораб”, явление, характерно за Дионисовата обредност. Освен алегорично представени картини върху коли кораби, шествията съпровождали
и исполински фигури на животни, от които внезапно излизали маскирани
участници. Така например на княжески прием в Сиена, от позлатена вълчица изскочил балет от дванадесет души със запалени факли – жива украса
за трапезата. От Вазари знаем какви са остроумните машини на Леонардо,
проектирани за посрещането на френските крале - огнедишащи дракони,
летящи пегаси, платформи с живи картини. Бероолдо разказва: „Последната
вечер на празненството на площада имаше някакво ново и необикновено
представление, което хората наричат girandola т.е. огнен кръг, показан от
един флорентиски майстор.“
Якоб Бургхарт споменава за теоретичен труд на Венучо Бирингучи от Сиена – (Pirotechnika), издаден през 1540 г. във Венеция. Знанията и практиките
от pirotechnica и градските празници намират достойно място в бароковата
опера и допринасят за художественото великолепие, желано в този жанр.
Класицизмът възниква в средата на 16 в. във Франция, а през 17 в. се утвърждава като художествено направление и печели следовници в редица
европейски страни. Класицизмът е период на естетически и философски реформи, следващи рационалните ренесансови идеи. Ако Ренесансът е време
на открития и преоткриване на антични идеали, то Класицизмът цели разумната класификация на тези открития, очертава правилата, каноните и йерархията в жанровете на изкуствата. Класицистичното творчество притежава
значителна близост с античната литература. Придържа се към категоричния
отказ на античната трагедия от маловажни теми и подробности от ежедневието. Класицизмът се води от строгото спазване на триединството на време,
място и действие. Разделя драматургичните жанрове на високи – трагедия
(епопея, ода, послание, дидактическа поема) и ниски – комедия (фарс, сатира), като спазва строга жанрова чистота на художествените търсения.
Стреми се към изискан естетически вкус, цели да събужда и подсилва стремежа към съвършенство и преклонение към ролята на разума. Човешкият
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разум възприема света през призмата на общественото съзнание и реагира
на външните му прояви така, както е прието в настоящата епоха. В изобразителното изкуство е възприето понятието „скулптурна светлина“ - универсална и абсолютна, несъществуваща в природата, съзнателно създадена, за
да изрази формата най-ясно в изолирано изобразително пространство, недопускайки случайни ефекти, наблюдавани в природата. Такова разбиране
за сценичното осветление е близко до естетиката на класицистичния театър.
Класическата трагедия, утвърдила се по европейските сцени в края на 17 в.,
не изпитва необходимост от светлинни ефекти, характерни за зрелищния
италиански оперен театър. Визуалната цялост на трагедията се заключава
в богатството и тежкия силует на сценичния костюм и патетичната приповдигната декламация на изпълнителите, потопени в общо и доста скромно
осветление. Почти пълното отсъствие на реалистични светлинни ефекти е
свързно и с факта, че в средата на 17 в. било модно част от публиката да
присъства на самата сцена по време на представлението, естествено, срещу
допълнително заплащане.
Абат Д’Обиняк представя „Правилото за трите единства” като естествено
следствие от рационалистичната представа за порядък, мярка и хармония.
Боало съветва авторите да бъдат изкусно прости и забавни, но с предел.
Естествено Класицизмът допуска изключения в представянето на кралски
особи и исторически събития, където помпозността и претрупаността се смятат за нещо естествено. Простотата се схваща като подражание на природата. Според Класицизма „няма нищо по-прекрасно от истината”, но е очевиден
стремежът за преобразяване в „изящност”. Според Боало: „Изкуството, дори
чудовище най-зло, да ни представи с вид приятен би могло”.
В края на 18 в. романтиците се стремят към пълен реализъм и ясно отчитат условното и неестествено осветление от касическите сцени. Единствено
техническите средства попречват на театралните работници да изпълнят естетическите си намерения в завършен вид. Не толкова сценичната техника
зависи от творческите задачи на театралното изкуство, колкото развитието
на техниката определя изразните средства на театъра.
Особено художествено богатство и техническо развитие на осветителната
техника се отчита в романтическата оперна сцена, благодарение на традиционното покровителство на аристократичните дворове и салони и богатите
меценати. В дворцовите салони е съхранена обстановката на пищна представителност, позната от барока. Фееричната обстановка на оперните спектакли е подпомогната от успоредното развитие на осветителната и цялостната сценична техника, както и от естетическите и практическите новости в
театралната работа. Всевъзможни вълшебни превъплащения и категорични
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промени на обстановката се извършват чрез осветление върху трансперентни повърхности, което в края на 18 в. се използва за модните тогава живи
картини. Най-използваният в края на 18 в. вариант на трансперентно осветление е комбинацията от разрисувани проспекти, монтирани един зад друг
в дъното на сцената, като помежду им е монтирано осветление. Рундовете
са от текстилна полупрозрачна материя и обработени с непокривни бои. На
последен план е перспективно разрисуван или обемен рунд. При включване
на осветление на който и да е от плановете, той се експонира пред останалите
в сянка. При осветяване на дъното, при условие, че останалите планове са
тъмни, то дъното се появява илюзорно пред тях. При друг вариант на трансперентно осветление е необходимо дъното и прилежащите към него кулиси
да са „прорезни”.
На границата на 18 и 19 в. се зараждат нови естетически течения, които
имат своя отзвук и във визуалната среда на театралната сцена. Театърът постепенно се откъсва от двореца.
Богатата гама от чувствени преживявания и разнообразието в драматургични места на действието в творчеството на романтиците, дават своето отражение и в развитието на сценичната осветителната техника. Стремежът на
романтическия театър на границата на 18-19 в. е към реалистичен сценичен
образ и бърза промяна на мястото на действие. Прекалената условност на
сценична среда и осветление в театъра от класицизма не удовлетворява романтическия. Лудвиг Тик (1773-1853), най-продуктивният и реформаторски
настроен представител на ранния романтизъм, пише, че осветлението от
рампата и страничното зад кулисите, осветяват предимно задните планове
в декора, докато в реалния живот осветлението пада отгоре и освен това,
близките предмети се осветяват по-ярко от далечните. Сенките от осветлението на сцената не съответстват по посока на тези, разрисувани по декора.
Докато Наполеон руши стария ред в Европа, в Германия се случва нещо
невероятно. В края на 18 в. в Йена и Берлин се обединяват бунтарски настроените писатели - Лудвиг Тик, братята Шлегел, Фихте, Новалис, Шелинг
и образуват нещо като комуна. Търсят бленуваното „синьо цвете”, мечтаят
за преоценка на всички ценности. На прагматичния свят на индустрията и
техниката те противопоставят приказките, мечтите, екстаза и крайностите.
Извеждат на преден план ирационалното, еротичното и митично-религиозното. Ранните немски романтици осъществяват истинска революция дори в
начина на живот, завладяват света на въображението.
Новите естетически течения получават отзвук и във визуалната среда на
театралното пространство, подпомогнати от бързото технологично развитие
на цялата европейска промишленост.
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През 1786 г. от Лебон е осветено с газова лампа първото жилище във Франция, а през 1792 г. Уилям Мърдок – шотландски инженер-механик - монтира
инсталация за газово осветление в дома си.
Газовото осветление широко се разпространява през 19 в. Осветяват се фабрики, улици и през втората половина на века повечето театри са оборудвани с газови осветителни инсталации. Едновремено с газовото осветление се
употребява и така наречената друмондова светлина. През 1837 г. за пръв път
друмондовата светлина се използва в Ковънт Гардън. Томас Друмонд (17911840) вижда този ефект при демонстрация на Фарадей. Този тип осветление
се използва и в минното дело (от първия следач). При нагряване на калциев
карбид се отделя ацетилен, който при горене отделя силна светлина.
В края на 19 в. – 1860 г., в Парижката опера за пръв път се използва дъгова електрическа лампа. На границата на 19-20 в. електричеството измества
останалите осветителни системи, но в голям промеждутък от време газово
и електрическо осветление съжителстват по европейските и американските сцени. Например в 1871г. френският архитект Шарл Гарние, в описание
на съвременна сцена, споменава за шест вида осветление, които едновременно се използват в един и същи театър - електричество, газ, друмондова
светлина, маслено осветление и бенгалски огън. Единствено столични театри имат възможност да се подсигурят със специалните агрегати за газово и
по-късно, за електрическо осветление. Не всички градове имат предприятия
за газ и електростанции, така че театрите им продължават да използват маслени лампи и рядко - малко на брой дъгови електрически лампи, зареждани
от акумулаторни батерии.
Различните източници на светлина притежават различни характеристики
с различна сценична изразителност. Ако, за общо осветление на сцената и в
салона, маслените лампи и газта задоволяват постановъчните изисквания,
то за локално, концентрирано осветление – лъч – се използват друмондова
светлина и дъгови лампи. Дори и при наличие на електрическо осветление,
за създаване на специални осветителски ефекти се използват маслени лампи или газово осветление. Например за създаване на ефект на горяща камина се използвала светлина от газ, за да се имитира непостоянния пламък
на живия огън. Продължава употребата и на считаните за архаични свещи,
като застраховка при евентуални аварии на газовата или електрическата
инсталация. При представления на парадни, дворцови спектакли, свещите
продължават да трептят в полилеите над зрителната зала по време на цялото представление, създавайки обстановка на пищен дворцов празник.
Според вида осветление се променя цветът на декора, костюма и грима.
Живописните декорации се рисуват на изкуствена светлина, такава, при каквато ще бъдат възприемани на сцената.Това важи и за актьорския грим.
203

В практиката на театралното осветление, огромно значение добива спектралната характеристика на източника на светлина. В лъчението на различните източници цветът присъства в различни съотношения. Например в
пламъка на свещта или маслената лампа присъстват повече цветове от топлия спектрален сектор, или жълт, оранж и червен, затова цветът на техния
пламък „жълтее” и този цвят се предава на декора, върху който се експонира
светлината. Под светлината на свещ или маслена лампа сините тонове от
декорацията се възприемат от зрителите като тъмносиви. Газовото осветление също придава топъл оттенък върху осветените повърхности, но при него
сините цветове се възприемат като зелени. Това налага промяна и върху изпълнителските технологии.
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ас. Александър Гьошев
Социални механизми, културни идеологии и
някои хералдични практики през xvi-xvii век свързани
с разпространението на българския герб на Балканите
Прокарването и установяването на хералдични традиции на Балканите
е многопластов социално-културен процес, чиито корени закономерно са
свързани с историческите борби за освобождение на християнските народи от властта на Високата Порта и духовното им израстване по пътя към
национално самоопределение през XVI-XVII век. Този феномен има своята
обвързаност както с динамиката на културния трансфер между общностите
от европейските провинции на Османската империя със страните от Стария
континент, така и с формирането на нови пазарни и икономически механизми, драматично изменящи „класовия ландшафт” на обществения живот
през епохата на Просвещението в цяла Европа.
Изолационната културна и социална политика, провеждана от Високата
порта към християнските общности и нейната военна експанзия на западните Балкани през XVI век, довежда до естествена социална и политическата
реакция от страна на балканските народонаселения и европейските държави. Оформя се една нова културна идеология за единение и взаимност на
славянската общност – прокламирана широко от представителите на илиризма и бароковия славизъм. Именно с налагането на идейната й платформа е свързана и необходимостта от създаване и утвърждаване на инвеститура от хералдични изображения, без които би било трудно обнародването й
сред широките народни маси.
За един от най-значимите първосъздатели на илирийската идея се сочи
Винко Прибоевич, който през 1532 г. издава във Венеция„Слово за произхода на увенчаните със слава славяни”. Тази творба се разглежда като едно от
най-цялостните обобщения на идеите на хуманизма сред южните славяни,
дала силен тласък в развитието на далматинския ренесанс на Балканите. И
ако в началото на създаването си илирийската идея не е имала конкретен
политически адресант, то много скоро това се променя. Важно е да се уточни,
че с проявлението си във времето тя търпи драматични трансформации в
зависимост от характера и интензитета на националноосвободителните борби на отделните балкански народности и не винаги е монолитна и устойчива. Често пъти тя се развивива и насочва към противоположни изяви, но
  Игов Св., Иво Андрич в „Хърватска млада лирика”, Ел. с. LiterNet, , бр. 11 (96), 2007
  Сарафов Т., Мавро Орбини и българските историци през XVIII век, коментар към „Царството
на Славяните”, Наука и изкуство, 1983
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по същество тя е носител на онзи силен ренесансов устрем за свързване на
народите със своите дълбоки традиции.
Основният пристан за израстването и формирането на илирийската идея
става адриатическата република Дубровник. Тя е една от основните твърдини, където османското военно и политическо присъствие на Балканите
среща сериозен отпор. Република Дубровник е и естествен геостратегически
медиатор между ренесансовите култури, което я превръща в един от найзначимите просветителски центрове на Европейския Югоизток през онази
епоха. Населението й има славянско самосъзнание и търси начин да се определи, разграничавайки се от историята на италианците и византийците, като
се обръща към своята стародавност.
Прибоевич приобщава в своите представи за илирите и траките, вандалите, древните македонци, илирите и др. Той разпростира илирийската антична територия върху целия южнославянски свят с общото име Илирик или
Илирия. Тази историческа представа за славното минало на славяните има
водещо значение за развитието на балканската историография, както и с
появата на множество социални, политически и културни явления, които са
пряко свързани с развитието на хералдиката на Балканския полуостров.
В края на XVI век илирийската идея става привлекателна както за Папството и католическите монархии, така и за много личностни и народни претенции. Тя се превръща в истински социално-културен феномен, обединявайки
под своето покривало много и разнородни интереси. Римокатолическата
църква съзира благоприятна възможност за развитието на собствената си
програма заради пряката асоциация, която тя създава с римската епоха.
За поробените от Високата порта народи илирийската идея има благодатен
емоционален и обединяващ ефект. Албанските първенци започват да подпечатват писмата си с герб с княжеска корона. Появяват се и самозвани потомци на стари владетели, които я използват за налагането на собствените
си лични претенции за възвръщане на феодалните владения на мнимите си
предшественици. Именно един от тези мистификатори влиза в историята
като родоначалник на илирическата хералдика. Това е морският генерал
на испанска военна служба, пълководецът с босненско потекло – адмирал
Петър Охмучевич .
  По българските земи през XVII век дори се преподава на „илирийски език”. Към католишкия
манастир на Чипровец се открива „по-више” училище, наречено „семинариум”, където се
преподава на „илирийски”. Представлявал странна смесеца от български, босненски и харватски език.
  Дерменджиев Хр.,Българският герб през средновевието и Възраждането, Исторически преглед, кн 4, 1972
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Петър Охмучевич (?-1599) произхожда от род, преселил се след военната експанзия на османците от Босна в Слано – Дубровнишката репубрика.
Постъпва на служба в испанския флот, където достига голямо военно признание и обществено положение. Въпреки шеметната си военна кариера той
не успява да проникне в затворената социална среда на испанското аристократично общество, защото му е било необходимо да докаже благородническото си потекло най-малко четири поколения назад. Преценявайки, че
легитимирането му като аристократ и признаването му от испанския двор
за благородник изисква необходимите генеаложки и хералдични доказателства, Охмучевич планира и започва една мащабна мистификация към 1580
г. Сдобива се с различни фалшифицирани грамоти и привилегии, разкриващи неговото благородническо потекло като потомък на деспот Хрельо. Според една от тях Стефан Ненамич, великият цар на Илирия, предава през 1349
г. град Костур, целия му прилежащ комитат, както и титлата бан на деспот
Хрельо Охмучевич.
В подкрепа на тази мистификация, Don Perdo Ohmuchevich поръчва изготвянето на двуезичен сборник с гербове и тектове уж от времето на Душан.
В него славянският император е представен със свой герб, съдържащ гербовете на всички земи и царства, които е управлявал. Този гербовник визуализира идеята за Илирия и се превръща, без осъзнаването на този
факт от своя поръчител, в първоизточник на илирическата хералдична
традиция. Създаден, за да покаже владенията на дедите на Охмучевич, той
включва гербовете на много царства, княжества, жупани и князе, сред които
и този на царство България. Предполага се, че оригиналът на гербовника е
бил рисуван и калиграфски оформен преди 1595 г., защото от тази година е
първият предполагаем негов препис, направен от Неорич.
В българската историография не е изследвана връзката, която съществува
  Тази мистификация е съвсем произволна. Истинският деспот Хрельо е
погребан в Рилския манастир, след като е бил убит от пратените от цар Душан хора през 1342 г.
  Охмучевич е имал под ръка вероятно историографски документи,
свързани с отлъчения през 1539 г. от църквата Костурски владика.
  Текстовете в този сборник са били написани на кирилица и латиница.
Латиницата е използвана най-вече той да може да бъде четен от испанската
аристокрация.
  Загребски кодекс или известен още като гербовник на Кориенич-Неорич. Съхранява се в Националната и университетска библиотека в Загреб.
Съдържа 152 герба. Предполага се, че българският герб в него е изведен от
първообраз, взет от сборника на Охмучевич.
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между мистификациите на Охмучевич, документацията на Костурския владика и генезиса на българския герб в илирийската хералдика. Тази връзка
е трудно проследима, но все пак вероятна, тъй като във всички свои мистифицирани документи и грамоти Охмучевич изтъква Костур като център
на наследствените си земи. Вероятно владиката на Костур е притежавал
писмени паметници, въз основа на които предявява претенциите си за оглавяване на цялата българска църква. Това се случва няколко десетилетия
преди мистификацията на Охмучевич и едва 130 години след падането на
българските царства под османска власт. Към 1539 г. Костурският владика е
отлъчен от Охридската архиепископия, заради самопровъзгласяването си за
„митрополит първопрестолен на цяла България”. Възможно е по време на
неговата практика да е въведено лъвското изображение като хералдичен
образ, инспирирано от автентичен документален извор от времето на Втората българска държава. Това съждение е наложително, тъй като костурският
архиепископ е бил отлъчен на Охридския събор след показани от него набор
от документи (царски хрисувули), които, както става ясно от реакцията на
църквата и на някои църковни дейци присъствали на събитието, са имали
историографски характер. Сдобиването на Охмучевич с част от документцията на отлъчения архиепископ е вероятно, тъй като той предявява твърде
сходни искания към владението на град Костур и прилежащите му територии. Тази хипотеза е допустима, защото все пак става дума за личностни аспирации, опиращи се на оригинални исторически първоизвори, също като
при мистификацията на Костуркия владика десетилетия по-рано.
Историческите процеси на културно самоопределение на балканските народи през времето на Просвещението ни отпращат към творчеството на още
една забележетелна личност, трайно свързана с историята на адриатическата
република –„дон Мавро Орбини от Рагуза”. Абат от ордена на бенедиктинците, виден общественик, писател историк, съвременник и съгражданини
на Охмучевич, той е пряко свързан с налагането на хералдичните културни
практики на Балканите.
През 1601 г., в италианския град Пезаро, Орбини издава книгата си „Царството на славяните”10. Неговият труд, вдъхновен от примера на Маркантонио Сабелико11 и италианските хуманисти от епохата на Куатроченто, е
  Старото име на Дубровник по времето на Ренесанса и Просвещението.
10 Mavro Orbini, In regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti schiavoni.
Historia di don Mavro Orbini abbate melitense, Pezaro, 1601
11 Италиански историк на града държава Венеция творил по времето
на Куатроченто. Счита се за една от личностите, която е оказала най-силно
въздействие върху творчеството на Орбини.
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обърнат към величието на историческото минало на южнославянските народи и е изпълнен силно с така характерния ренесансов възторг на изказа.
„Царството на славяните” е творба, дълбоко свързана както с епично-песенния и легендарно-исторически фолклор на южнославянските народности12,
така и с ясно оформилата се илирийска идея, която в началото на XVII век е
манифестирана вече с конкретно политическо и хералдично съдържание.
Мавро Орбини е отдавна известен за българската историография. Той пръв
успява да изгради в европейската книжнина една монолитна и цялостно осмислена „История на България”, служейки си основно с архивни и историографски източници. Заемащата 77 страници от „Царството на славяните”,
неговата „История на България” започва с изображение на българския
герб, взето най-вероятно от сборника на Неорич13.
Орбиниевата книга е ценна и за балканската хералдика, защото за пръв
път в нея са отпечатани гербовете на южнославянските народи, въпреки че
към тях липсват хералдични тълкования, а те самите са художествено интерпретирани свободно, в стила на ранния барок.
Заради отявлената си панславянска прокламация и патосa, с който тя е
възвестена, книгата на Орбини е включена от папската курия в Index prohibitorum Librorum14 и е забранена от католическата църква. Въпреки това
„Царството на славяните” е преведена от архиепископа на Новгород Теофан
Прокопивиеч15 и е издадена в Санкт Петербург през 1722 г. От този превод
по-късно Паисий Хилендарски черпи историографски материал при написването на своята „История славянобългарска”16.
Несъмнено това е една от най-значимите книги за прокарването на просветителските идеи на Балканите. Тя оказва дълбоко въздействие върху цяла
плеяда от бележити личности, подпомогнали развитието на книжовността
из югоизточните европейски земи през XVII – XVIII век. Идейният заряд на
„Il Regno de gli Slavi“ се влива в просветителския поток на възрожденското
движение на илиризма и панславизма и е важен за общото внушение на
книгите на Шарл дьо Френ дьо Канж17, Павел Ритер-Витезович18, и не на последно място, на тъй важната за Българското Предвъзраждане книга на дой12
13
14
15
16
17
18

Сарафов Т., Мавро Орбини и българските историци през XVIII век, коментар към „Царството
на Славяните”,Наука и изкуство, 1983
Дерменджиев Хр.,Българският герб през средновевието и Възраждането, Исторически
преглед, кн 4, 1972
Списък със забранени за ползване книги утвърден от Ватикана.
Книгата е съкратена адаптация от оригинала на Мавро Орбини.
Дрангова Н., Домашни извори на „История славянобългарска” ,в сборника „ Пайсий Хилендарски и неговата епоха”, София, 1962
Шарл дьо Канж (1610 – 1688 г.) френски лингвист и медиавист византолог.
Павел Ритер-Витезович (1650 – 1713 г.) е виден хърватски представител на културната идеология за единение на славяните, енциклопедист, художник гравьор и писател историк.
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ранския българин Христофор Жефарович19 „Стематография – Изображениj
оружиj илирических” 20.
Създаването на сборника на Охмучевич, както и включването на гербови
изображения в книгата на Орбини, могат да се свържат и с определени социално-културни феномени на западноевропейката хералдична традиция
и историческата липса на подобна практика на Балканите. Хералдиката се
развива първоначално в Централна и Западна Европа като социалeн кодекс.
При нея връзката на изобразителното изкуство, поезията и генеалогията
по интересен начин се вплитат със средновековната рицарска традиция, а
предметът на нейното изучаване е гербът. Гербът е графична емблема, наследствен отличителен знак, който има символно значение. Художественото му композиционно изграждане е свързано с набор от правила, известни
като закони на хералдиката.
В хералдиката социалното и художественото начало са дълбоко свързани с конституирането на строги цветови, символни, графични принципи за
изграждане на общото композиционо изобразително поле и неговите атрибуции. От гледна точка на социологията това е един своеобразен феномен,
тъй като изобразителното изкуство и правните механизми на социума,
които легитимират опреден личностен, институционален или държавен статус, попадат под едно общо покривало. В Европейския Запад този
феномен се заформя още през XII век и се развива естествено в продължение на векове. Но на Югоизток, където политическите и културни механизми на обществения живот се различават съществено, хералдиката има
друг социален генезис. Тя е резултат на обществени практики, свързани недотам с рицарските традиции и социалните механизми на средновековното
европейско феодалното общество, а по-скоро с борбата за независимост на
поробените от Високата порта балкански народи, със зараждането на буржоазните социално-икономически отношения на Балканите през XVI-XVII век и
навлизането на светско влияние в изобразителното изкуството.
Османската инвазия на Стария континент затваря връзката на християнските народонаселения с европейските общности и стопира значително културния и търговски обмен между тях. Чрез наложените от Високата порта
имперски процеси на системно социално обезправяване на християните до
19

Златарски В., Народността и родното място на Христофор Жефарович. Македония – политическо, научно и литературно списание, С. 1922, год. I, кн. I
20 Жефарович Хр., „Стематография”, Виена, 1741. „Стематография” е първата книга албум със
светски характер в българската литература. Тя е превод от латински на отпечатаната през
1701 г. във Виена книга на Павел Ритер-Витезович и носи същия надслов. Произведението
на хърватския енциклопедист може да се посочи като основен първоизвор на жефаровичата книга, от него са взаимствани голяма част от образите и текстовете включени в „Стематография”.
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голяма степен се ограничават и техните възможностите за народностно самоопределение. Османската феодална държава и нейното институционално представителство на практика забавят интегрирането на хералдичните
практики в християнските културни общности, защото те са обвързани с
политики насочени срещу интересите на Портата. Гербовете изображения
не случайно се именуват като „оружиj илирических” от балканските народи. Това определение красноречиво разкрива голямото обществено-политическо значение на хералдичните образи за тяхните борби за национално
единение. Навлизането на светското влияние в изобразителното изкуство на
Балканите е свързано именно с художествената хералдична практика, която си проправя, макар и трудно, път към различни дейности и обществени
представителства по онова време. До нейното културно интегриране като
социална наука, обвързана с конкретна художествена практика както на Запад, се стига много по-късно, едва в края на XIX век, и то след процеси, които
значително се различават от общоевропейските хералдични практики.
Процесите на утвърждаването на хералдиката на Балканите и развитието
на капиталистически пазарни отношения между европейските и балкански
общности са свързани и с отслабването на военното влияние на Османската
феодална империя през XVI-XVII век и предявяване на политически, културни и териториални претенции от страна на европейските държави към
Високата порта. Големите имперски политики се обръщат към социалнохудожествени практики за създаване на хералдични инструментариуми, за
да могат да легитимират своите амбиции за приобщаване на християнските балкански народи и техните териториални обитания към собствените си
държавни владения. В тази политическа инициатива водещо значение има
изготвянето на имперски гербовници. Българският герб, в най-различните
си разновидности, е включен в множество хърватски, унгарски и руски гербовници през онзи период.
В заключение можем да кажем, че българският герб и неговото
хералдично проявление в балканската култура има множество социални първопричини. Те са резултат от наличието на различни обществени практики и са обвързани както с определени социално-личностни
амбиции при възникването на някои хералдични мистификации, така и с
налагането на имперските държавни политики на Балканите от страна на
Великите сили и оказват влияние върху формирането на културни изобразителни моди при зараждането на новите класови отношения през XVI-XVII
век на Балканите. Но дълбоко, в основата на всички тези обществени
феномени, стои светското изобразителното изкуство и неговото постепенно навлизане в културните животовъзприятия на балканските
народности. Каноничната византийска изобразителна традиция посте211

пенно отслабва влиянието си в широките обществени балкански практики.
Влиянието на хералдичните изобразителни процеси драматично променят
обществените нагласи и определено са свързани с формиране на буржоазна изобразителна културна мода на Балканите. Появата на българския
герб в илирийските гербовници, исторически е предопределена от тези
нови художествени практики и необходимости, обвързани с все по-нарастващата нужда от легитимирането на нововъзникващи институционални
представителства на балканския социум, в процесите на тяхното политическо и културно самоопределение чрез гербови образи. Този социален
генезис е пряко свързван с изобразителните културни практики на Балканите през XVI-XVII век и е повлиян от западневропейските хералдични
практики, преплетени с местните балкански култури.
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Николай Радулов
Мястото на акварелната техника в процеса на
обучение на студентите от специалност „Педагогика
на обучението по изобразително изкуство”
Акварелната техника стои в началните и въвеждащи етапи на всяко обучение по изобразително изкуство. Тя е базовата точка, от която се преминава в
техниките на температа и маслената живопис. Едновременно с това тя се обвързва и с рисуването и рисунката – представляваща основа на всяко едно
произведение на изкуството. Освен всичко това акварелът е самостоятелна
живописна техника, самостоятелно изкуство. По сложност той не отстъпва
на маслената техника и затова, за доброто му овладяване се изисква пълноценно изучаване на неговите технически възможности.
В условията на днешното обучение на бъдещите художници педагози във
висшите учебни заведения, като че ли не се обръща достатъчно внимание
на акварелната техника. Надграждането на съществуващата система на обучение по посока на по-широка акцентираност върху техниката на акварела
ще е предпоставка за повишаване на творческата активност на студентите.
Изкуството, като една жива материя, търпи непрекъснати промени и развитие, а в частност това несъмнено важи и за акварелната техника. Оттук,
това отражение трябва да се пренесе и в учебните ателиета, от една страна
- като материали и технически похвати и от друга - като начин на възприемане на света и пречупване на реалността през призмата на авторовия поглед.
И двете са еднакво важни за бъдещите художници педагози, от една страна,
за да са запознати с най-новите материали и техники и, същевременно, на
базата на това да успеят да развият своето креативно мислене. Симбиозата
между тези два основни момента би довела до едни по-добри резултати в
творческо-обучаващия процес и съответно, до по-добра професионална
подготовка на студентите.
Базирайки се на класическите методи за работа и използвани материали
в акварелната техника – употребявани още от времето, когато акварелът
се утвърждава като самостоятелен вид изкуство през ХVІІІ век в Англия
– творческо-обучаващият процес на студентите трябва да достигне и до
последните технологични новости и материали в боравенето със средствата
на техниката на акварела. В досегашната учебна практика употребата на акварела се свеждаше до класическия метод на работа с него. Познаването на
многообразието от акварелни материали, съществуващи в днешно време и
познанията как да ги ползват, несъмнено ще увеличи изобразителните възможности на студентите - бъдещи арт-педагози.
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В изобразителното изкуство материалите са медиаторът, който свързва
замисъла с крайния резултат, средството, което визуализира идеята на автора в завършената творба. Те са материалният носител на творческата тъкан,
съдържаща се в замисъла на художника. Всяко произведение на изкуството
има своята материална страна, която съдържа и изгражда нематериалната
му художествена стойност. Двете страни на произведението – материалната
и нематериалната – се осмислят взаимно. Внушенията, които авторът иска
да предаде чрез творбата си, се овеществяват с помощта на материалите,
ползвани от него за създаването й. Доброто техническо владеене на работата с материалите ще позволи на автора да предаде по-добре смисъла, който
иска да въплъти в творбата, да я направи по-въздействаща за реципиента.
Материалите са средствата, с които художникът изгражда изображението. За техниката на акварела това са акварелните бои, четките, различните
видове хартии. Употребата на акварелните бои определя и названието на
живописната техника „акварел”. Наричаме „акварел” и самата рисунка, направена с тях. Като материал за живопис, акварелните бои могат да се ползват по най-различни начини, в резултат на което се получава голямо разнообразие от техники – мокро в мокро, петно до петно, мокро върху сухо и др.
Един и същ обект на изобразяване може да бъде пресъздаден чрез всичките
тези разнообразни техники на работа и това, заедно с индивидуалния стил
на художника, създава огромното многообразие от възможности за творчески изказ.
От друга страна материалите, сами по себе си, носят своя първоначална
изразителност, която авторът използва за постигане на по-голяма изразителност на творбата. В днешно време съществува голямо разнообразие от
хартии за акварел – като се започне от фабрично произведените и се стигне
до ръчно направените. Всяка от тях носи свое първоначално излъчване, базирано на нейните качества като фактурност, плътност и др. Несъмнено тези
изначални качества на хартията ще дадат отражение и в завършеното произведение. Художникът избира материалите, които ще ползва, съобразно с
идеите и внушенията, които иска да въплъти в завършената творба.
Така наречените „класически” техники са се наложили като такива, поради
широката употреба в практиката на изобразителното изкуство на ползваните в тях материали. „Нетрадиционните” пък се определят като такива заради
употребата в тях на по-малко ползвани в изобразителната практика материали. Границите между отделните техники обаче невинаги са ясни. Студентите
е необходимо да изградят у себе си достатъчно познания за материалите и
съответстващите им техники за работа.
Изискванията спрямо процеса на обучение на студентите от специалността
„Педагогика на обучението по изобразително изкуство” показват, че те тряб214

ва да изградят у себе си достатъчно добра практическа и методическа подготовка. В резултат на което в края на обучението си да са изградени както
като творци, способни да се включат активно в художествения живот, така
и като арт-педагози. Тези два основни момента не са разделени, а съществуват в симбиоза. Студентът не може да се превърне в добър педагог, ако
не е изграден и като добър художник. Разбира се и добрата методическата
подготовка е от голямо значение. Същността на специалността е подготовката на преподаватели по Изобразително изкуство, в чиято бъдеща дейност
техниката на акварела е широко ползвана. В системата на образованието
тя се използва още от предучилищния етап, преминавайки след това през
етапите на началния, основния и среден курс на обучение, достигайки и до
висшите учебни заведения. Част от популярността си акварелът дължи и на
своята достъпност от гледна точка на материалите, необходими за употребата му – четки, бои, различни видове хартии. Ето защо получаването на поголеми познания и изграждането на добри умения за техниката на акварела
се явява важен момент в цялостната подготовка на студентите - бъдещи артпедагози.
Като цяло акварелната техника се изучава в специалността „Педагогика на
обучението по изобразително изкуство” основно в часовете по Живопис, но
намира приложение и в учебните предмети Рисуване и Графика, като в Графика се ползва предимно за подготвителни рисунки за някоя от изучаваните
в този предмет техники. В обучаващия процес по живопис акцентът пада изцяло върху маслената техника. Тя има връзка с творческото реализиране на
студентите като художници, но в процеса на бъдещата им преподавателска
дейност техниката на маслото ще намери място само в специализираните
художествени училища. Разбира се, маслената техника е важна и не бива да
бъде подценявана, тя има своето важно място в работата в учебните ателиетата. Техниката на акварела и тази на маслото обаче не бива да се противопоставят, а да се допълват като части от един цялостен процес.
Обвързаността на акварела с бъдещата реализация на студентите като
педагози е несъмнена. Поради своята достъпност, техниката на акварела е
приложима в учебния процес във всяка образователна степен. Тя не изисква
специални условия или спомагателни средства, което я прави лесна за ползване в изобразителната учебна практика.
От учителя по изобразително изкуство се изисква да може да анализира
техниката на разглежданите в час репродукции, а също и умението да демонстрира употребата й пред учениците. За това бъдещият учител трябва да
е наясно с техническите параметри, плюсовете и минусите на дадената техника и ползваните в нея материали. За тази цел преподавателят трябва да я
е използвал и да е разучил нейните преимущества и недостатъци и чак то215

гава да я предложи на учениците. Само в такъв случай ще е възможно да се
предвидят трудностите, които могат да се срещнат в процеса на изпълнение
и съответно по-лесно да се преодолеят. Така крайните резултати от учебното
занятие ще бъдат предвидими.
Експериментирането с различни материали и техники е един от начините за повишаването на творческата активност на студентите. Излизането от
руслото на стандартното и разучаването на нови територии от областта на
изобразителната дейност в учебните ателиета, поднесено в подходяща методическа схема, ще усъвършенства настоящата практика на преподаване
по специалността. По-големите познания и умения за акварелната техника
ще провокират креативността, въображението, мотивацията, ще засилят
интереса към творческа активност, ще доведат и до по-голяма творческа
свобода у студентите. Ще се повиши и изразителността на създадените творби. Доброто усвояване на акварелната живопис трябва да се превърне в една
от първостепенните задачи в процеса на обучение на художника педагог.
Акварелната техниката лежи в основата на преподаването в часовете по
изобразително изкуство в началния и среден етап на общообразователното
училище, широко ползвана е и в специализираните художествени училища.
Разширяването на кръгозора от познанията за нея и едновременно с това
изграждането на умения за ползването й от студентите - бъдещи преподаватели по изобразително изкуство, би следвало да залегне по-сериозно
в програмата на обучение в специалността „Педагогика на обучението по
изобразително изкуство” във висшите учебни заведения. Това несъмнено
ще увеличи ефективността от процеса на образо-създаване в условията на
учебното ателие, вследствие на което и възможностите за по-добра реализация на студентите и като педагози, и като артисти в областта на визуалните
изкуства, биха се повишили. Същностният характер на специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” категорично определя
като своя главна цел добрата изобразителна и методическа подготовка на
студентите за тяхната бъдеща преподавателска работа, в която техниката на
акварела намира широко приложение.
Литература:
1. Дамянов, Б. (2003). Материали и техники в изобразителната практика.
София. Изд. „Нова звезда”.
2. Куков, Е. (2003). Живопис. Обучение и творчество. Благоевград. Университетско издателство „Неофит Рилски”.
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Антония Фингарова
Психологическа обусловеност в творчеството на
Рембранд в сравнение с Рубенс
Барокът, този стил в изкуството, се откъсва от идеализацията, спокойствието, хармонията, характерни за епохата на Ренесанса и се отправя към нови
хоризонти, нов мироглед и идеал. Бароковото изкуство цени динамичните
форми, преувеличените движения, ефектните светлосенки, маниерните похвати, мощните раздвижени композиции, разработения до крайност детайл.
Може би това, от една страна, е отворено поле за развиващата се мисъл, нова
провокация или пък безметежно време за тези, които търсят одобрение, но
за някой ум, надскочил времето, уповал се на собствения си усет и светоглед,
може би се явява тежко бреме на непризнателност.
Геният е тази съвкупност от качества, които единно могат да съдействат
за голяма мощ на внушението, но внушението на това, което е преживяно и
разбрано. Вътрешното му емоционално естество, неговата неповторимост,
изразена в чувствителността и възприятията, изграждат отворената мисъл,
която излиза от ограниченията. Тук гениалността на Рембранд проблясва с
нов заряд, с нов поглед над безпогрешния рисунък и идеалните композиции.
Тук се чувства личното отношение, изкуството, което се стреми да пресъздаде вътрешната нагласа на автора, а не да послужи за удовлетворяване на
общия вкус и необективен критерий. Неговият съвременник, Рубенс, с тези
тела, анатомично търсени, с тези мощни композиции, пресъздаващи митологични сцени, улавя настроението на мига, няма разбиране за житейската
дълбочина. Тази съпреживяност, тази чувственост, този различен и изстрадан поглед върху живота при Рембранд може би ни учудва и си задаваме
въпроса от къде е провокиран неговият виртуозен похват? Как този човек е
достигнал до такова прозрение за дълбините на човешката душа, как може
да е проумял и изследвал болката и страданието дотолкова, че да ги предаде чрез майсторството на четката си? Художникът, който не твори изкуство
за самото изкуство, предава послания чрез вибриращата обстановка и уникална светлина. Той е личност, която оцелява, личност, която е изпитала и от
двете крайности на живота – от излишък до първа необходимост. Но точно
тук се развива геният – отхвърлянето от обществото, беднотията, смъртта
на най-скъпите същества не сломяват този дух, а го изкачват до най-високи
върхове и го потапят в най-изконни размишления.
Да вземем Рембрандовия портрет на четящия Титус. Този портрет, независимо от поетичността на образа, стоплен като че от бащината любов, е и
едно наистина удивително живописно постижение – как вярно е поставено
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момчето във въздушната среда, колко са материални плътта, косите, книгата, дървото на стола и същевременно цялата тази реална плътност, тези
скулптурни форми са осенени от една съвсем индивидуална, рембрандовска, струяща отгоре светлина. Как са пожертвани всякакви ненужни подробности – клепките, ноктите, копчетата, детайлите по накъдрения маншет, за
да се получи оная единност на възприятието, която човек придобива и в живота! Този уникален творчески почерк пробужда у нас естетични вълнения.
Но в разбирането за красиво на неговата епоха категорично е предпочитана
равномерната гладка картина. Повече от всичко, своеобразната фактура на
Рембранд му е докарала насмешките на съвременниците му. Те говорят за
това, че някои Рембрандови лица можело да се “хванат за носа” – толкова
били наслоени изпъкналите места - и смятали този вид картини за “незавършени”. “Довършване” на техния език обаче не значи довършване на езика
на Рембранд, на Тициан, Ел Греко, Веласкес, Гоя, Реноар и много други. За
всички велики майстори на багрите, довършването на случайната гънчица
по дрехата, изпипването на несъществените за пластичния строеж на картината детайли няма никакво значение.
Твърде трудно е да се изобрази въздухът, и то наситен със светлина въздух,
върху двуизмерното платно, да се направи така, щото всяко петно вярно да
се отдалечава навътре. Светлината, която разкрива самата себе си и подчертава тъмнината – това е всъщност главната характерност на Рембрандовото
творчество. Уникалната светлина, която струи от самите тела, не е реална,
а се подчинява на желаното психологично внушение. Светлината участва в
идейната композиция, като степенува фигурите по важност, като стопява
контура на рисунката и вкарва съзерцателя в едно друго, магнетично пространство. Неговата нова техника от бои, стривани с гъсти смоли и масла, която му осигурява релефа от пастьозни слоеве, няма аналогия в изкуството
на Барока. Изключителната му способност да прави телата плътни и обемни
личи и тук, в монументалната фигура на седналия Саул от картината “Давид
с арфата си пред Саул”. Едва загатнати, бедрата му са скулптурно издялани
и твърди, както и детайлно изработеният тежък тюрбан – център, заедно с
лицето, на цялата композиция. Носът, очната ябълка, осветената скула, поразителната жилеста ръка – те са осезаемо плътни по един свойствен само
за Рембранд начин, свързан тясно с техническото му съвършенство. Цялото
това материално богатство, тая поразителна плътност, биха били обаче само
една виртуозно създадена върху двуизмерното платно триизмерна илюзия,
ако не служеха за други цели. Защото ръката на майстора не се е движела
само ръководена от опита и умението в занаята – тя се е движела под пряката заповед на неговото вълнение. Четката е замахвала емоционално, страстно, удряла е и е сякла формите с боята. Тя не е моделирала бездушно една
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гладка, наподобителна повърхност. Тя по най-непосредствен начин отразява
чувството, отношението на автора. Така “чрез видимото се постига невидимото”, чрез динамично изградената живопис се предава несравнимата психологическа наситеност в творчеството му.
Това напрежение на формата, така дълбоко свързано с емоционалността
на съдържанието, налепва върху обемите истински масиви от бои, искрящи с особена, златиста, чисто рембрандовска светлина. Тези натрупвания се стопяват към сенките в тънки, жарки лазури, наситени с рефлекси.
В началото на своето гениално творчество Рембранд търси образите външно, ефектно, труфи моделите с източни атрибути, средновековни дрехи, отдава изключително внимание на детайла; в движенията на моделите прозира театралност. Младият художник, увлечен по красотата в картините на
Рубенс, който също притежава този повърхностен мироглед, се стреми да му
подражава. Но в продължение на един нещастен, изпълнен с драматизъм
живот, Рембранд коренно се променя. Картините му стават богати на символи; театралността е заменена със стремеж към психологизация. Образите
му са примирени с живота, придобили мъдрост, одухотвореност. Той не само
наблюдава, а и съпреживява болката. Ранното му творчество е служело на
модерното и актуалното за времето си. ‘’Урок по анатомия на доктор Тулп”
свидетелства за това, но и тук проличава новаторството в портретния жанр.
Дори и тогава, гениалната, различна мисъл не остава безплодна, а изважда в
портретния жанр нова провокация пред зрителя. Разчупва схемата на груповия портрет – не онзи, добре познат скован портрет, а динамична композиция с премълчани моменти. В зрелия му период в обект на изображение се
превръщат хората от простолюдието, което силно обижда аристократичните
особи. Не го отблъсква уродливото, иска да разбули нещата зад телесната
грозота, достигайки до душевната красота. В неговите над сто автопортрета,
се наблюдават в градация, изписани върху самото му лице самовглъбеност,
отруденост, болка, тъга.
Рембранд преобразява скалата на ценностите в живописта – като рисунък,
като ваяне на формата, като полагане на боята. Работата с гъсти бои, сочни
маски и скулптурирането с тежък слой – сякаш цялото това напластяване
е символно предрешение на живота му. Върху него са напластени безброй
неволи, трудности, перипетии, които са оставили траен белег върху собственото му лице, докато при Рубенс емайловата живопис, велатурите, всичката
тази лекота пак е символ за белега, който оставят личните преживявания на
художника, но в лесния, безметежен живот. Почитателите на Рембранд се
отдръпват от него именно защото мракът преобладава върху платната му.
Творбите му стават тежки, не за всеки вкус; докато жизнерадостното изкуство се отразява добре на широкия спектър от почитатели на Рубенс и това
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му носи доста охолен и блажен живот в дворец, като всеобщ любимец. Червените грундове под напластяването на велатурите, разкриват отношението
към цвета като към основен способ за изразяване при повечето барокови
представители, но при Рембранд той не играе водеща роля, а се подчинява на светлината и хвърлените сенки, които не винаги са реални и логични.
Всичко се устремява към търсеното внушение.
Евангелските сцени, дали повод на много от творбите му, са третирани
отново с драматизъм и индивидуално авторово усещане. За образите на
светци използва лицата на своите приятели и на хора, изпаднали от обществото, което създава повод за обсъждане и противоречиво отношение към
творбите му. Неговият собствен лик също присъства почти във всичките му
значими творби. Той изобразява себе си като един от палачите на Исус Христос в творбата си “Свалянето на Христос от кръста”, която заимства идейно
от композиционно перфектната творба на Рубенс. Картината на Рембранд е
нарисувана в стила на иконографските традиции на европейското изкуство,
но показва както оригиналността, така и верските разбирания на създателя
си. Протестантски ориентираните творби на библейска тематика вече показвали не отдалечената тайнственост, както преди, а близкото и разбираемото,
достъпно за хората. Художникът приближава библейските образи до наблюдателя. Във вида на хората около кръста няма нищо изтънчено, много от
тях са груби, дори грозни. Подобно е представен и Христос, в човешкото си
естество от плът и кръв. Апостолите и светиите са обикновени хора, обременени от живота. Тяхната отличителна черта не е физическото, а духовното.
Ключовата фигура е мъжът, който е поел тежестта на Исусовото тяло, сякаш
образ на цялото човечество, което носи вината за смъртта на Христос.
В произведенията на Рембранд личи присъствието на твореца и като персонаж, и като емоционален заряд и лично послание, породени от научените
житейски уроци.
Знаейки историята на изпълнения с множество перипетии живот на Рембранд, ние ясно можем да открием ползотворното му въздействие върху
личността на гения. Тук идва въпросът, дали в страданието се заражда прогресът, дали с цената на уединението се достига до апогея на гениалността.
В наниза от възходи и падения, лутания из фалшиви стойности и ценности,
пораждащи комфликти и неудовлетворение, за личността проблясва разбирането за живота из дъно. Съзнаването на правилния избор може би е обобщено в последната завършена картина на Рембранд – “Завръщането на
блудния син” – символ на собствения му катарзис и лично покаяние.
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Велина Чинчева
“Хвани ме ако можеш” или играта на котка и мишка с
информационния гигант Гугъл
В двадесет и първи век виртуалността е основен идеологически спътник
на съвременния човек. Тя изпраща милиони апели ежедневно към своите потребители – „Виртуализирай това!”, „Like!”, „Питай Google”, „Сподели”,
„Коментирай”… Потребителят е Господ за виртуалната реалност, изписано
с главно „Г“. Защото само благодарение на него, Негово Величество Потребителя, виртуалността става реалност. Само така вените й се пълнят с кръв,
пулсът се ускорява и „машината” заживява, на пълен оборот.
Виртуалната реалност услужливо ни предлага бързо, леснодостъпно и в
повечето случаи безплатно всичко, от което се нуждаем – точна информация, забавление, развлечение и бягство. Бягство от скуката, проблемите,
ежедневието, бягство от самите нас – във всичките ни реални измерения.
Дава ни съвсем свободно възможност да бъдем точно толкова красиви,
талантливи, богати и успели, колкото бихме искали (но не сме) и то без
да критикува, без да задава въпроса „Защо?” и да търси отговор. Просто
забрави за това какъв си, тук можеш да бъдеш какъвто си поискаш, когато
си поискаш и както си поискаш. Единственото условие, което виртуалната
реалност поставя пред своите потребители, е да бъдат лоялни към нея, да
бъдат постоянни и да не забравят ежедневно да вливат задължителната доза „присъствие” в кръвоносната система на виртуалността (в своето
друго Аз).
Как обаче се храни тя, виртуалността? И защо сме й толкова необходими?
Какво се случва със следите, които оставяме навсякъде в мрежата? Можем
ли да се откажем от електронния си живот и да заживеем тук и сега, в реалността? Можеш да си смениш името или религията, но не и да се откажеш от
Google!
Факт е, че по-голямата част от потребителите на глобалната мрежа не
се чувстват застрашени да споделят мислите, преживяванията, радостите,
емоциите и тревогите си с …, всъщност с кого? С останалата част световни
юзъри или с компаниите, грижовно подреждащи папка по папка всичко, което споделяме? Ясни ли са за потребителите понятия като неприкосновеност
на личния живот и защита на личните данни? Колко пъти, когато попълвате
датата си на раждане, имейла си, банковата си сметка, за да направите поредната регистрация, сте наясно с условията на компанията и рисковете от
доброволното предоставяне на лични данни? Просто маркирайте „Съгласен
съм с условията” и се насладете на многообразието от възможности, които
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ви предлагаме! А какво ще правим ние, компаниите, с вашите данни - ами
каквото си решим?
Днес глобалните компании разполагат с информация за Вас – такава, каквато дори ФБР, ЦРУ или който и да е друг информационен гигант не би могъл да събере за десетилетия. Неприкосновеността придобива друго реално
измерение. Примерите за това са десетки, но общото е винаги едно и също.
Свещеният Граал е информацията – най-търсеното и най-продаваното нещо
на този свят, най-скъпото, най-безценното!
„След като Гугъл знае всичко за теб, не мислиш ли, че и ти трябва да научиш нещо за него?” Разказаните истории за най-използвания информационен гигант са пълна със светлосенки и стряскаща информация не само за
това, което компанията прави, а и за това, което би могла да предприеме в
бъдеще с нашите данни. Първо, Гугъл не е просто най-полезната и използвана интернет търсачка, а една от най-големите технологични компании в
света. Второ, за Гугъл не сме голямата риба, а стръвта, чрез която да улови
повече рекламодатели. Трето, Гугъл знае за нас далеч не само базовите
данни, необходими за регистрация, а следи (почти) всяка наша стъпка в
глобалната мрежа. Изводите не са оптимистични. Гугъл придружава всеки
един от нас всеки ден от живота ни, независимо дали това ни харесва или
не. Спасение от подобна натрапчивост скоро не се предвижда. А съветите
за това как евентуално бихме могли по-умело да прескачаме рисковете,
които глобалната мрежа крие, не стигат много по-далеч от: “Имайте едно
наум”. Ето че преди дни и еврокомисарят по въпросите на правосъдието
Вивиан Рединг заяви, че новата политиката за съхранение на лични данни
на Гугъл противоречи на европейското законодателство. Оказва се, че май
има за какво да се притесняваме. Съществуват много опасности, но често
ние, потребителите, не ги осъзнаваме. Всички сме част от последното поколение дигитални емигранти и възприемаме технологиите светкавично,
радваме им се, допускаме ги до себе си доверчиво. Ползваме ги почти автоматично, буквално се нахвърляме върху тях, защото се боим да останем
извън тях. Така в повечето случаи пропускаме да си зададем правилните
въпроси. Дори не се спираме да се запитаме какви са рисковете за нашата
сигурност и за неприкосновеността на личните ни данни. А тези, които пък
се осмелят да си зададат правилните въпроси, се възприемат за параноични и психотични.
Заблудата идва оттам, че на нас ни се предоставят полезни услуги, от които
имаме нужда. Само че обикновено пропускаме нещо доста съществено! Мислим наивно, че те създават за нас страхотни продукти и услуги просто, за да
се възползваме от тях. Мислим си, че това е част от развитието на технологиите и че няма нищо нередно в цялата игра. Просто големите умове творят,
а ние, обикновените хора, берем плодовете на техния успех. На пръв поглед
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изглежда, че са гратис, но всичко си има цена. И, давате ли си сметка или не,
цената я плащате и Вие, всеки ден. Свободата, която имаме е просто уловка,
защото главната задача, която Гугъл ни поставя, е да създадем гигантски архив с личните си данни. Любезно ги предоставяме и всички са доволни – и
ние, намирайки това, което търсим, и Гугъл – търгувайки със събраната информация. Истински щастлив край, по американски!
Да кажем, че до момента, в който ни използват за чисто рекламни цели,
ние, потребителите, сме готови да се съгласим. Знаем, че Гугъл търгува с
личните ни данни, вследствие на което рекламите, които виждаме навсякъде, стават все по-примамливи, все по-въздействащи. Но каква би била следващата стъпка? Вероятно ще е нещо много по-стряскащо. Представете си, че
тези данни започнат да бъдат използвани за други цели. Гугъл ни успокоява,
че няма да продава нашата информация, но самото обещание звучи много
наивно. Или се разчита именно на наивността на потребителя? В действителност компаниите нямат интерес да загубят доверието на потребителите
си, защото биха престанали да бъдат необходимия посредник. Би трябвало
доста да ни притеснява въпросът какво биха могли да предприемат не само
компании, а и определени хора, имащи достъп до тази информация, нашата! Гугъл трябва да ни гарантира, че нашите данни са действително защитени, а в момента въобще не е така. Но за да ни затвори очите, той създава
поредната технологична революция, която ни дава да ползваме „напълно
безплатно”.
Колкото повече продукти използваме, толкова повече знаят за нас. Що
се отнася до личните ни данни, електронната поща на Гугъл – Джимейл,
е вероятно един от най-стряскащите продукти в електронния свят. Не можем да скрием от Гугъл любовната си връзка. Той, сканирайки автоматично
електронната ни поща, ще ни предложи, например, реклама на цветарски
магазин или оферта за вълнуващ романтичен уикенд. Всеки може да изпробва как, след като е ползвал електронната си поща, когато после влиза
в уебсайтове с реклами на Гугъл започва да получава свързана с профила си
реклама. Нужно е само да бъдем малко по-наблюдателни, за да забележим,
че рекламата има общо с услугите, които сме ползвали и дори с темите, за
които става въпрос в собствените ни имейли! Гугъл колекционира всякакъв
тип лична информация в персонален файл за повече от един милиард души.
Убеждават ни, че са “добрите” и няма да я използват злонамерено. Но реалността е, че те са единствената компания в света, разполагаща с тази много
деликатна информация.
Остава да си зададем въпроса:„Можем ли да се измъкнем от всичко това?”.
Отговорът е еднозначен – на практика ние не продаваме, а подаряваме личните си данни. Подписали сме договор с гиганта, в който договор доброволно
сме се съгласили с всичко, което днес ни безпокои. В началото Гугъл беше
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просто една търсачка, а сега е всеядно чудовище, огромна технологична
компания с интереси в хиляди фирми от стотици сектори. Компанията има
пръст практически във всяка една индустрия по света.
От Гугъл на практика не можем да се откажем никога. Всеки път, когато
ползваме компютър, отваряме електронната поща или търсим информация, сме зависими от тази компания, включително и на мобилните си телефони. Невъзможно е да избягаш от Гугъл. Днес Гугъл нерядко е синоним на
интернет. Може да чуете тийнейджър да казва, че ще влезе в Гугъл, когато
реално има предвид интернет. Възможно е да си сменим дори религията,
ако решим, но не и да се изплъзнем от пипалата на Гугъл. Дори и да си промените името, Гугъл пак ще го разбере.
Големият и единствен конкурент на Гугъл е Фейсбук, който е също толкова
агресивен по отношение на личните данни, но има някои съществени разлики. Да кажем, че Фейсбук днес е това, което беше Гугъл през 2004 г., т.е.
излиза на борсата и има нужда от капитали. Разполага с лична информация
за потребителите, която е също толкова ценна, колкото и тази на Гугъл. За
първи път друга компания разполага с подобни данни. Фейсбук обаче е затворена система, човек може да изтрие профила си и така престава да подава нова информация. А за да спреш да подхранваш Гугъл, трябва направо да
престанеш изобщо да влизаш в интернет.
Играта има само два изхода за нас:
Първи изход! Забравете за смартфона си, забравете за лаптопа си, забравете за таблета си, забравете за МP3 плеъра си! Унищожете профила си във
Facebook, MySpace, LinkedIn, YouTube, Twitter! Убийте аватара си в Second Life,
Warcraft и FIFА. Закрийте пощата си в Yahoo, Gmail, ABV, Hotmail. Изхвърлете
своя PlayStation, Xbox или Nintendo. Изтрийте всичките си снимки, които някога сте качвали в мрежата си. Кажете на приятелите си да изтрият всичките
ваши снимки, които някога са качвали в интернет. Откажете се от Skype и
свободата на общуването. Откажете се от информационния си глад. Кажете
си, че информация може да набавяте и по друг начин. Поплачете си малко.
Честито, вие току що станахте част от общността на малцината, за които изразът „Попитай Гугъл” не означава нищо!
Втори изход! Забравете за тази статия! Забравете за всички рационални и
емоционални доводи, които открихте в нея! Забравете за всички параноични
автори, които се опитват да ви убедят, че сте малката бяла мишка, затворена
в колелото на виртуалността, че вие сте двигателят на това колело. Дори не
се опитвай да се спасиш! Отвори браузера си и попитай Гугъл за новия Xbox
Kinect! Попитай го кога ще излезе така чаканото Diablo III! Попитай го каквото
си искаш!
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