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Проф. Даниела Дженева

„Хубав ден Великден, още по-хубав Гергьовден“
Пролетните обичаи и обреди – източник на теми
за сценичните форми на танца
Обичаите и традициите – това е животът на народа ни, неговите
вярвания, надежда, молба за здраве, берекет и благополучие. Те са не
само история, но настояще и бъдеще – особено за народ като нашия,
преживял толкова динамични превратности. Войните през отминалия
век, миграционните процеси, бурната урбанизация и редица социални
и политически процеси силно видоизмениха обредната ни система.
Празниците по своя смисъл не бяха напълно унищожени, но бе
въведен модифициран вариант на изконните български традиции.
Гергьовден стана Ден на пастира, Трифон Зарезан – Ден на лозаря,
Бабин ден – Ден на родилната помощ и пр. Постепенно се загуби богатото емоционално съдържание, дълбоката вяра в доброто. Изчезна
връзката между вяра, обред, ритуални действия, хора, игри и песни,
като носители на конкретно обредно съдържание. Днес тази обредна
система продължава да се разпада, като почти е изчезнала от живота
на съвременния българин. Въпреки това дълбоко в себе си вярвам, че
макар и загубили днес социалното си значение, българските обреди и
свързаните с тях вярвания присъстват в нашето съзнание и памет.
Затова когато говорим за нуждата от идеи в съвременното ни
сценично танцово изкуство, ние трябва да се опрем на това огромно
богатство от теми, подплатено от истински, жив материал от песни,
хора и игри. Трябва да съхраним не само персонажите и образите, но
и лексиката, стила и характера на изпълнение. Темата в танца, както
във всяко художествено произведение представлява завършена авторска мисъл. В обичаите тя се е оформила от синтеза на идеи, мисли и
чувства на поколения наред. А когато погледнем и огромното многообразие в различните етнографски области, райони и отделни селища,
картината ни заслепява с цвят, информация и емоции.
Най-оптимистичната част от годишния обреден цикъл е пролетният, който отразява събуждането на природата за нов живот. Тези
обичаи са групирани около пролетното равноденствие. Техният замисъл и послание е да осигурят благодатно време за посевите и добра
реколта. Това са Буенец, Лазаруване, Великден, Кумичане, Гергьов7

ден, Мара-лишанка, Ладуване, а в края на периода обичаите за измолване на дъжд – Пеперуда и Герман.
Честването на Великден – Възкресението на Сина Божий – Иисус Христос е изконен български празник и всеки от нас го носи в
сърцето си. Той е предшестван от поредица сакрални дати и обредни
действия, чиято форма и характер се коренят векове назад във времето още в предхристиянско – в езическо време. Част от този празничен
цикъл е „Буенека“. Хоро, което векове наред се играе „разкъсано“ с
водачка. Това е може би първото отворено хоро с дълбок замисъл за
посланието на тази форма. Но ето, че нашият народ е издигнал Гергьовден в най-големия пролетен празник. В песните се пее: „На хубав
ден съм родена, На хубав ден на Великден, Пък по на хубав кръстена,
На хубав ден, Гергьовден…“
Немислимо е в един материал да се отрази многообразието на
пролетните обичаи и свързаните с тях обреди. Всеки един от тях носи
своето позитивно послание и прекрасното е в това, че първите осведомители ни правят съпричастни на истинските копнежи и преживявания свързани с тях.
Още братя Миладинови през 1861 година в сборника „Български
народни песни“ споделят своите впечатления за Великденското хоро.
Те разказват, че са наблюдавали от 200 до 300 моми да играят в синхрон като първата част на хорото пее, след това втората част отпява. В
предговора към изданието на сборника от 1968 г. писателят Петър
Караангов споделя: „Сборникът на Миладиновци, в най-хубавото което съдържа е един извор за поука и подражание в интонации и теми, в по-земен дух, по смелост на художествените средства, по присъствие на светлина и хубост.“ – стр. 8, на прил. литература № 6.
В книгата „Народна вяра и религиозни народни обичаи“ с първо
издание през 1914 г. Димитър Маринов описва непосредствените си
проучвания за традиционните вярвания и обичаи на нашия народ,
включително и детайлно описание на множество обреди, изпълващи
съдържателно пролетните дни. Той поставя началото на знаменитата
си поредица „Жива старина“ през 1892 г., в която събира многогодишните си наблюдения върху богатата духовна култура на българите
от всички краища на етнографското им разпространение – прил. литература № 1 и № 2.
Друг виден етнограф и фолклорист акад. Михаил Арнаудов в
книгата „Български народни празници“ от 1918 г., увлекателно разказва събрания от него богат фактически материал за пролетните обичаи.
Той ги подрежда като: Мартенски празници, Лазаровден и Връбница,
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Великден, Гергьовден, Майски празници, Обичаи за дъжд, Герман.
След последната ХХII глава от книгата той прави „добавки“ за Пролетната народна песен, където обобщава: „С настъпването на Великите пости се туря край на сватби, седенки и карнавални забави и едва на Лазар и Великден танци, песни и игри събират отново младият
свят на село за обща радост“ – стр. 149, прил. литература № 4.
Ако се позовем на Христо Вакарелски и неговата „Етнография
на България“ от 1974 г. нещата звучат доста по-различно. За пролетните празници той казва: „Най-ранен пролетен празник с шумно развит обичай у българите е Трифон Зарезан“ – стр. 601, прил. литература № 5. След него подрежда Песи понеделник, Тодоровден, Сирница, Кукери, за да стигне до Великден.
Като че ли Михаил Арнаудов е обобщил най-точно поредността
на празниците в народния календар: „Празничната година образува у
нас, както и другаде, един затворен кръг обичаи, песни и игри, без
подразделения и без точно установено начало. Ако Коледа, или Първи
март, или Еньовден, или Първи септември минават тук-там за годишно начало, за изходна точка на календара /по стар предаден спомен или по силата на естествени предели в стопанския живот/, то в
действителната празнична практика има само континюитет, така
че всяка точка се предхожда от подготвителни обичаи“ – стр. 12,
прил. литература № 4.
Независимо кога започва и кога завършва един обреден цикъл,
последователността на празничните дати и обичаите е даденост, която
не се променя. По съвсем различен начин подхождаме, когато се изгражда фолклорен концерт-спектакъл върху темите на определен празничен цикъл. Режисурата на концерта има своя динамика, която е
подчинена на основния закон на драматургията. Хореографът постановчик трябва да търси акценти, на които да се опре, за да изведе
спектакъла към кулминация и оттам към финал. В случая принципът
на контраста е изключително важен, за да блеснат всички произведения и да се подчертаят техните качества, като едновременно с това се
изгражда и конструкцията на спектакъла. Трябва да се поддържа интереса на публиката, като освен художествените и естетически внушения е необходимо да се разкрият и характерните белези на съответните обичаи. Не случайно най-ярките, изпълнени със съдържание,
стил и характер сценични танци са изградени върху теми от обичайно-обредната система. Хореографската практика има редица утвърде9

ни танци и спектакли на пролетна тематика: „Гергьовден“ хор. Кирил
Дженев, муз. Тодор Пращаков; „Пролетни шопски танци“ хор. Маргарита Дикова, муз. Михаил Йорданов; „Шопски лазарки“ хор. Кирил
Дженев, музика народна, „Пролетни танци от Разградско“ хор. Кирил
Дженев, муз. Кирил Стефанов, „Еньова буля“ хор. Методи Кутев, муз.
Стефан Кънев; „Момински пролетни танци“ хор. Даниела Дженева,
муз. Цветан Цветков; „По Гергьовден“ хор. Тодор Карапчански, муз.
Стефан Драгостинов; „По Гергьовден“ и „Кумичене“ хор. Димитър
Димитров, муз. Иван Вълев обединени по-късно в голяма музикалнотанцова картина „Пролетни игри“; „Пролет в Загоре“ хор. Атанас
Атанасов, муз. Димитър Колев.
Много от тези прекрасни танци са останали в репертоара на
професионалните ансамбли и любителските танцови състави. И когато говорим за любителско народно творчество или т.нар. „художествена самодейност“ сме длъжни да отбележим, че тя е закрита преди
почти 25 години със закон или постановление на държавата. Всеки
може да тълкува както иска този насилствен акт за унищожаване на
колективното народно творчество с ярки авторски постижения в областта на танца и музиката, и не на последно място със силен възпитателен ефект за младите хора и децата. Трябва да подчертаем и огромната роля на регионалните и местни фестивали за различни форми
на танцовото изкуство, като за съжаление тези, които бяха насочени
към определени празници и свързаните с тях сценични произведения
вече почти не съществуват. Ще дам пример за многообразието на
танци с пролетна тематика в един такъв фестивал, за който имам запазена програма, а именно: „Седми празник на пролетните игри и обичаи – Падарево`85“. Част от участвалите колективи и техните танци
са: ДТК с. Гаврилово „Детски пролетни игри“ хор. Димитър Дойчинов; ТК с. Сборище „Пролетни игри“ хор. Иван Иванов; ТК с. Жельо
войвода „Буенек“ и „Пролетни игри“ ръководител Стоян Колев;
с. Крушаре ръководител Димитринка Тодорова; с. Пъдарево „Буенек“
ръководител Велико Тодоров; с. Горно Александрово „Буенек“ и
„Кумичане“ ръководител Минка Тодорова; с. Крушаре „Пролетни буеници“ ръководител Янка Желева; с. Селиминово „Гергьовден“ ръководител Добринка Славова; с. Мартен, русенско „Вадене на мръви“
ръководител Вера Костова; с. Полски градец „Връбница“; с. Гороцвет, разградско „Пеперуда“ и „Герман“; кв. Гецово – Разград „Буенек“; с. Трапоклово, шуменско „Гергьовден“; с. Елшица, пазарджиш10

ко „Вайдудул“; с. Калипетрово, силистренско „Лазаруване“ и „Пролетни танци“.
И най-отдолу в програмата е записано „Закриване на празника!“. Не споменах всички танци и всички ръководители, но от цитираните заглавия е ясно какъв голям пролетен празник вече е закрит, за
съжаление окончателно.
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Ас. д-р Рада Славинска

Явлението „Пловдивска валдхорнова школа“
Вече повече от тридесет години валдхорновият клас на академик
Стоян Караиванов е наричан от специалистите „Пловдивска валдхорнова школа“. Цялостната му дейност и постиженията на неговите възпитаници предопределят уважението на музикалните дейци в България
и в чужбина и заслужено допринасят за това определение. И все пак,
какво представлява една школа и може ли обосновано да се твърди, че
Пловдивската валдхорнова школа е явление със собствен облик в световен мащаб?
Според различните терминологични речници школа, това е
„...музикално-художествено направление, основано на определени естетически принципи...1“, „...нещо, което възпитава определени качества..., научно, литературно, художествено... течение със свои черти, със
свои възгледи и методи...2“, „...направление в областта на науката, музиката и изкуството, което се отличава със свои методи и похвати...3“ и
т.н. Така например, сравнявайки римската и венецианската полифонични школи от XVI-ти век, Константин Розеншилд конкретизира основните фактори, според които се определят школите – „...по емоционално-образния си строеж, по жанрове и по естетическите си връзки и
перспективи4“.
Обединявайки различните определения за явлението и прилагайки ги към дейността на акад. Стоян Караиванов се забелязват всички
необходими фактори, за да бъде наречена тази дългогодишна дейност
„школа“: възпитание в определени качества, доказано от огромния
брой успешни реализации на неговите ученици; специфични възгледи,
1

Четриков, Св. – Музикален терминологичен речник, Изд. „Музика“, София,
1979, с. 392
2
Андрейчин, Л. и колегия – Български тълковен речник, изд. „Наука и изкуство“, София, 2012, с. 1080
3
Пашова, Г., Наймушин, Б., Велева, Б. – Речник на чуждите думи в българския
език, изд. къща „Хермес“, 2001, с. 740
4
Розеншилд, К. – История на музиката, т.1, изд. „Наука и изкуство“, София,
1973, с. 114
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методи и похвати, онагледени чрез създадената учебна, методична и
художествена литература; естетически принципи на търсене на максималното съвършенство на изпълнение; перспективи – чрез множество
първи изпълнения и образователно-възпитателна дейност.
Или както още през 1982 г. професор Боян Лечев споделя „...На
места се оформят истински школи: валдхорнова в Пловдив, флейтова в
Русе и др., което естествено е заслуга на добри преподаватели, обичащи и разбиращи своята професия.5“ Действително, да се говори за
Пловдивска валдхорнова школа е равнозначно на това, да се говори за
Стоян Караиванов – за неговата всеотдайност към професията, за дълбоко му познание и разбиране на тайните на валдхорновото изкуство,
за последователното и методично изграждане на цялостния процес на
израстване на валдхорнистите – от първите им крачки до професионалната им реализация. В интерес на истината, трябва да се спомене,
че има и определени обективни фактори, благоприятстващи утвърждаването на валдхорнова школа именно в Пловдив. Това са основните
музикални институции, обучаващи и ползващи възпитаниците на тази
школа – Пловдивската филхармония6, паралелно с нея Средното музикално училище в града7 (1945 г.), малко по-късно Пловдивска опера
(1953 г.) и не на последно място – ВМПИ (1964 г.). Нашият град винаги е бил културно средище, но политиката на институционализиране
на явленията е изоставала понякога с десетилетия.
Каква опора създават институциите за възникването и утвърждаването на дадена музикална школа? Да бъде институирано нещо, означава то да се установи в правен и в морален смисъл. Според институционалната теория на Мери Дъглас8, между основните качества на институциите са, че те дават идентичност и че класифицират. Идентичността предполага тъждественост на статуса със сходни явления в световен мащаб, а класификацията – систематизиране на понятията. Развитието на Пловдивската валдхорнова школа потвърждава тази теория
на практика. Двете профилирани учебни институции, каквито са Сред5

Лечев, Б. – „Панорама на музикалното образование“, в-к „Народна култура“,
бр. 24, 11.06.1982
6
създадена още през 1945 г. като първият извънстоличен държавен оркестър
7
www.baroc.bg.org
8
Дъглас, М. – Как мислят институциите, изд. „А41 Т“ ЕООД, София, 2004
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ното музикално училище и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, действително идентифицират явлението като
школа, но това се допълва и от необходимостта от кадри за ползващите
институции, а именно – Пловдивска опера, Пловдивска филхармония,
в по-близко време Духов оркестър – Пловдив и Представителен духов
оркестър на ВВС – Пловдив. Наличието на целия спектър музикални
институции в един град предопределя необходимостта от установяване
на високо-художествена традиция, но качеството е прерогатив на конкретните личности.
Валдхорновият клас в Пловдив се превръща в школа благодарение на личността на Стоян Караиванов. От една страна, имаме институционалната обезпеченост на една школа, от друга – националното и
международно признание на нейния водещ преподавател, от трета –
абсолютната убеденост на обществото за неразделимата сплав на двете
страни на явлението – Пловдивска валдхорнова школа и Стоян Караиванов. „…Да се говори за развитието на валдхорновото изкуство в България, без да се спомене името на проф. Стоян Караиванов е трудно.
Да се пише за развитието и утвърждаването на валдхорновата школа в
Пловдив, без да се обвърже с името на музиканта, педагога и човека
Стоян Караиванов е невъзможно!9“ – възкликва д-р Велислава Карагенова. Родоначалник на Пловдивската валдхорнова школа е Димитър
Вълканов10, но човекът, който я издига на световно ниво, утвърждава и
отстоява, е Стоян Караиванов. Същевременно със съществени приноси
към музикалното изкуство на България са и редица видни членове на
тази школа, като д-р Красимир Гигов, доц. Борис Гърнев, Васил Влайков, доц. Николай Влайков, Александър Чонгов, Андрей Петков, Еленко Табаков, Виктор Сънгарян, Петя Кирова и много други, утвърдили
се през годините пловдивски валдхорнисти.
И все пак, какви са неоспоримите факти, доказващи наличието на
утвърдена школа? Това са създадената литература, обслужваща образователния процес, количеството и нивото на обучението, печеленето
9

Карагенова, В. – „Ярко присъствие в нашето и чуждестранно валдхорново изкуство“, сп. „Арт-спектър“, Пловдив, бр. 20, 2011
10
Димитър Вълканов (1924 – 2000) пръв валдхорнист, хоноруван преподавател в
Пловдивско държавно музикално училище от 1957 г., възпитаник на
проф. Кирил-Карел Стари.
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на призови места в наши и международни конкурси, солистичните изпълнения на възпитаниците на тази школа с различни оркестри, премиерните изпълнения на редица произведения, образователната и концертна дейност на пловдивските възпитаници и не на последно място –
професионалната реализация на тези възпитаници.
Създадената от Стоян Караиванов литература наброява над 40
публикувани заглавия на нотни свитъци, обхващащи почти всички музикални стилове и направления. Този стряскащ с обема си списък на
литература, свързана пряко с учебния процес, е допълнен с първата
публикация на Симфония на Александър Алябиев с четири концертиращи валдхорни (2000 г.), с преработките, интерпретационните редакции, клавирни извлечения, клавирните адаптации и публикуването на
различни произведения за валдхорна. По-голямата част от изданията са
обогатени с методични бележки. Политиката на споделяне на педагогическия опит, на търсене и публикуване на необходима високо стойностна литература за инструмента, продължила близо половин век,
осигурява на България „основната част от националната ни художествена и инструктивна литература по валдхорна11“.
Към това методическо, дидактическо, интерпретационно богатство на идеи проявяват интерес и редица чужди издателства, като американското „Robert King Music Inc.“ (Масачузетс), германското „Hans
Pizka Edition“ (Мюнхен), чешкото „Hornistika Publishing House“ (Prague), холандското „Ka We Edition“ (Амстердам) и др. Именно чрез
публикациите на внимателно подбрана, систематизирана и осмислена
дълбочинно учебна и художествена литература за инструмента Пловдивската валдхорнова школа се заявява пред света и затвърждава своя
индивидуален облик, свързан с личността на проф. Караиванов. Още
през 1979 г. в открито писмо професор Франтишек Шолц казва
„...Познанията му върху произведенията от новата литература са толкова необикновени, че не съм чувал за съществуването на друг така
всестранен и успешен в дейността си валдхорнист... Благодарение на
колегата Караиванов, българските студенти имат толкова много полез-

11

Славинска, Р. – „Споделеният опит на един голям музикант или за последните
три публикации на проф. Стоян Караиванов“, сп. „Музикални хоризонти“, кн. 8,
2012
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на литература, каквато нямат дори и съветските студенти по валдхорна. За нас останалите да не говорим!...12“
Най-ярките доказателства за нивото на обучение в Пловдивската
валдхорнова школа са десетките призови места на ученици и студенти
на проф. Караиванов в национални и международни конкурси, като се
започне още от поощрителната награда на една от първите му възпитанички Иванка Иванова на Международния радиоконкурс „Концертино
Прага“ в далечната 1971 г. През следващите години неговите ученици
успяват да завоюват 77 златни и сребърни медали, първи награди, почетни дипломи, специални награди и лауреатски звания в различни видове състезателни музикални форуми. В България валдхорнистите от
класа на Стоян Караиванов убедително печелят награди в Общобългарски състезания за инструменталисти, Национални прегледи на училищата по изкуства, Републикански фестивали, Национални прегледи
на камерното изкуство, Националните конкурси – „Светослав Обретенов“ в Провадия, „Орфеева дарба“ в София, „Дико Илиев“ във Враца,
„За изпълнение на чешка и словашка музика“ във Варна, „Златна Диана“ в Ямбол, „За духови и ударни инструменти“ в Търговище, в Академичен общобългарски конкурс в Пловдив и др. Името на Пловдивската валдхорнова школа е защитено успешно с призови места и в редица международни конкурси. Между тях са международните конкурси „За изпълнение на френска музика“ в Пловдив, „Млади музикални
дарования“ и „Музиката и земята“ в София, „За изпълнение на немска
и австрийска музика“ в Бургас, „Надежди, таланти, майстори“ (Добрич-Албена), международните конкурси за валдхорнисти в Гданск
(Полша), в Маркнойкирхен (Германия), в Нижни Новгород (Русия),
„Еужен Кока“ в Кишинев (Молдова), „Сурми Буковини“ в Черновци
(Украйна), „Охридски бисери“ в Македония, Международен конкурс
за камерни и духови ансамбли в Аржентина и др.
Година след година, десетилетие след десетилетие пловдивчани
воюват за своите позиции и ги отстояват блестящо, за да стане името
на Пловдивската валдхорнова школа синоним на най-висок професионализъм и майсторство. „...Слушайки неговите ученици и разглеждайки техните концертни програми, неволно се възхищаваш от техните
12

Шолц, Фр. – „Открито писмо „До Ректора и Академичния колектив на ВМПИ
– Пловдив“, Бърно, 11.03.1070 г.
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удивителни постижения: прекрасния звук, съвършена техника, безупречен вкус и култура, ритмическа устойчивост, великолепен ансамбъл
– онези качества на изпълнението, което ги отличава от много други
изпълнители13“ – казва за учениците на Стоян Караиванов народният
артист на Молдова проф. Евгений Вербецкий. Професионалната реализация на възпитаниците на Пловдивската валдхорнова школа е между
най-успешните в страната. До този момент тя наброява близо 70 имена,
свързали житейски си път с различни проявления на професията на музиканта в цял свят – артисти-оркестранти във филхармонии и оперни
оркестри14, солисти-валдхорнисти15, преподаватели по валдхорна, камерна музика, медни духови, духова оркестрация и други музикални
дисциплини16, диригенти на различни формации17, музикални редакто13

Вербецкий, Евг. – „Отзив за изпълнителската и педагогическа дейност на Стоян Караиванов“, Кишинев, Молдова, 19.01.2001
14
като Стефан Перфанов (Пловдивски симфоничен оркестър), Димитър Димитров (ДМТ – София), Владимир Джамбазов и Жеко Атанасов (Софийска филхармония), Стефан Марков (Симфоничен оркестър – Пазарджик), Георги Бирбочуков (Симфоничен оркестър – Хасково), Димитър Димитров (Държавна опера – Стара Загора), Асен Величков (Симфоничен оркестър – Плевен), Севдалина
Димитрова (Симфоничен оркестър – Шумен), Илия Лесев (Военнопредставителе оркестър в Кейптаун – ЮАР), Стойо Дребчев (Професионален
духов оркестър в Марсилия – Франция) и мн. др.
15
като Димчо Иванов и Георги Чернев в Държавна опера – Стара Загора, Велчо
Велев и Николай Войников в Симфоничния оркестър на Хасково, Ирина Чонгова в Сливенска работническа опера и Държавна опера – Пловдив, Бисер Запрянов в Общинския духов оркестър на Пловдив, Юлия Йосифова в Софийски
представителен духов оркестър и мн. др.
16
като д-р Красимир Гигов, Иван Иванов, Нели Попова, Снежанка Георгиева –
преподаватели в НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив, доц. Борис Гърнев –
преподавател във Висше училище по музика в Рощок – Германия, Васил Влайков – преподавател в НУМСТИ „Христина Морфова“ – Стара Загора, Иванка
Иванова – преподавател в Общинско музикално училище в Хилдесхайм – Германия, Георги Янков – преподавател в Дом за детско творчество в Тараклия –
Молдова, Стефан Марков – преподавател в музикална школа към читалище
„Христо Ботев“ – Пазарджик, доц. Николай Влайков и доц. Веселин Койчев –
преподаватели в АМТИИ – Пловдив, Владимир Джамбазов – преподавател в СУ
„Климент Охридски“ и НБУ – София, доц. Антонио Димитров – преподавател в
Национално училище по музика в Крайстчърч – Нова Зеландия, Мирослав Минчев – преподавател в Музикалните училища в Нарвик и Олесун – Норвегия,
Еленко Табаков – преподавател в Институт по музика в Мендоса – Аржентина,
Иван Вачев – преподавател в Общинско музикално училище във Фридрихсха-
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ри18. Понастоящем членове на Пловдивската валдхорнова школа работят в различни музикални институции в България, Германия, САЩ,
Испания, Швейцария, Аржентина, Нова Зеландия, Великобритания,
Франция, Норвегия, Южна Корея, Турция и ЮАР. Професионалната
им реализация говори за изключително високото ниво на обучение по
валдхорна в Пловдив и за категоричното наличие на световно призната
„школа“.
„...Множеството концерти на възпитаниците на г-н Стоян Караиванов..., с разнообразието на представените творби и най-вече с голямата си трудност, в съчетание с високата професионална реализация,
недвусмислено доказват качеството на даваното им инструментално
образование, което заслужено го причислява към авангарда на педагозите-специалисти по духови инструменти в наше време. Считам, че
художествените и педагогически постижения на г-н Караиванов го нареждат всред най-квалифицираните валдхорнисти, които познавам.19“
– признава Президентът на Френската асоциация на валдхорнистите
проф. Люсиен Теве.
За обобщение ще използвам мнението на няколко от найголемите капацитети в сферата на духовите инструменти – професорите Виктор Сумеркин, Юрий Большиянов и Андрей Глухов от СанктПетербургската държавна консерватория: „...Получените знания Стоян
Караиванов днес успешно използва в своята широка и разнообразна
дейност. Неговите ученици са лауреати на национални и международни изпълнителски конкурси. Тяхното изкуство се характеризира със
строга академичност, висока художествена култура, виртуозни технически възможности и богатство на тембровите оцветявания... Автор е
на много методически пособия, на сборници с различни свои и чужди
фен, Германия, Петя Кирова – преподавател в Общинско музикално училище в
Чикаго – САЩ и мн. др.
17
като диригента на Националната опера на Монте Карло Кръстан Мисирков,
диригента на Учебния духов оркестър в АМТИИ доц. Николай Влайков, диригента на светски и църковен хор в Берлин Боряна Величкова и др.
18
като музикалния редактор в БНР Мария Дичева, редактора на „Вива ла музика“ Владимир Джамбазов, музикалните редактори в Старозагорския клон на
БНР Димитър Димитров и Неделчо Киров и др.
19
Теве, Л. – „Свидетелство за музикално-творческата дейност на г-н Стоян Караиванов“, Париж, 12.03.1979
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съчинения и на множество преработки за валдхорна и духови ансамбли. Днес той се ползва с широко международно признание: постоянен
участник е в различни семинари и симпозиуми, член на журита на
много инструментални конкурси, ръководител на майсторски класове
и квалификационни курсове и др...20“.
„Това, което чух и видях, беше не само вълнуващо и достойно за
възхищение, но и съизмеримо с водещите постижения във валдхорновото изкуство по света.21“ – констатира проф. Хавиер Боне за изпълненията на пловдивските валдхорнисти, но явлението е забелязано и преди повече от 30 години, за което свидетелстват думите на доц. Владислав Григоров „...българската валдхорнова школа мери своите постижения с европейското и световното ниво.22“
Отзивите на специалистите от цял свят за изключителното ниво
на валдхорновата школа в Пловдив са десетки. Подбраните цитати
представляват една малка част от признанието на световната професионална валдхорнова гилдия за явлението „Пловдивска валдхорнова
школа“ и името на Стоян Караиванов, с което тя се свързва.

20

Сумеркин В., Большиянов Ю., Глухов А. – „Отзив на „Катедра духови инструменти“ за работата на Стоян Караиванов“, N117/01.10.1996
21
Боне, Х. – „Ренесанс на валдхорновото изкуство в Пловдив“, сп. „Артспектър“, Пловдив, бр. 5, 2006
22
Григоров, Вл. – „Семинар за валдхорновото изкуство“, в-к „Музикален живот“, София, бр. 21, 22.10.1982
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Aс. Светлана Станева
Мнение от доц. д-р Антон Андонов

Традиционният за с. Попинци
обичай ,,ДЖУМАЛ“ – предвестник на пролетта
„Джумал“ е пролетен мъжки обичай с елементи на предрешаване. Изпълнява се, за да изгони злите сили от домовете и да вдъхне надежда у хората, че идната година ще бъде по-плодородна и берекетна.
За тoзи обред са характерни както зооморфен персонаж (митична обредна фигура на елен „Рогач“), така и действащи, различни маскирани
персонажи. С настъпването на пролетта този празник традиционно се
празнува в някои панагюрски села, но има различни наименования. В
селата Попинци, Елшица и Левски се нарича ,,Джумал“, а в други, като Бъта и Оборище, е известен под името ,,Рогачовден“.
След обстойното теренно изследване ще насочим поглед към
панагюрското село Попинци и традиционния за него обичай
,,Джумал“ – предвестник на пролетта. Той е своеобразна обредна карнавална игра, изпълнявана както в миналото, така и до наши дни.
Обичаят се развива на два етапа. Първият е обхождане от „Джумала“ на всички къщи от селото, а вторият включва празничното веселие на хорището и въртене на „Въртяжката“ (дълга дървена греда,
наречена „мартак“, сложена посредством чатал от дрян, гъвкав и позволяващ въртеливото и движение върху побито в земята носещо дъбово дърво). При въртенето ,,мартака“ се извисява в единия си край и
се снижава в другия. На тази така наречена ,,Въртяжка“ се качват
предимно младежи, най-вече младите, които се харесват и искат да
покажат това пред цялото село.
В по-старо време „Джумала“ се е играел в срядата преди Сирни
заговезни, но в наши дни се изпълнява в неделя на самата „Сирница“.
Един месец преди празника участниците в него (това са предимно млади, неженени мъже) се събират в някоя къща, за да подготвят
дървената констукция на животинския образ, костюмите и маските за
предрешаването и, не на последно място, за да уточнят маршрута, който ще следват при обхождането на къщите. Селото е голямо и е разделено на няколко махали. Всяка има свой „Джумал“ и свое собствено
ръководство, което разпределя ролите на останалите персонажи. Дървеният скелет на митичното животно е направен от две части: долна,
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наречена „стълба“, и горна – „кочия“. Има глава с рога, които са или от
елен, или изработени от дърво. Цялата конструкция е покрита с една
или няколко „козиняви“ черги – изтъкани от козя козина. На горния и
край се навързват два комплекта звънци, наречени ,,хлопатари“ и
,,тупачи“, изработени от местни майстори. На долния са закачени четири комплекта ,,тучови“ (бронзови) звънци, подредени в строй по
звучност, създавайки силна и красива мелодия, огласяща цялото село.
Колкото по-надалече се чува песента на звънците, толкова по-големи
са надеждите на хората, че няма да ги застигне градушка.
Останалите участници в обичая са: ,,булка“, ,,младоженец“,
,,крадец“, ,,водач на „Джумала“, ,,водач на живото магаре“, ,,носачи
на дървената конструкция“ и ,,циганки“.
За „булка“ се избира най-красивият от младежите.
Както казва Цанко Чардаков: „Да му е женско лицето, но смело
сърцето“. Облечена е в празнична невестинска носия. Обута е с вълнени чорапи и кондури. На главата има було, което се спуща отпред
до гърдите и отзад до коленете. На кръста има шарен колан с чепрази.
Не говори, когато минава край хората се покланя и прикляка като слага ръцете си на чепразите със сплетени пръсти.
„Младоженецът“ е облечен в мъжка традиционна носия (бяла
риза с шевица, потури или колчеклии чешири с гайтани на колената,
облича аба и върху нея гайтанлийно елече). На главата има кожен
калпак, на който е забодена китка от здравец. Той е обут с вълнени
чорапи с пера и носи кондури. Има и дървена сабя, с която пази „булката“ от „крадеца“, като често влиза в бой с него.
,,Крадецът“ е облечен в мъжка чернодрешна носия, като около
кръста си носи кукла, наподобяваща магаре, наричана още „мъртво
магаре“, чиято глава е подвижна, а на врата има ремък със звънче. В
едната си ръка също държи сабя. Когато се приближава до „булката“,
„крадецът“ подрънква със звънчето, след което започва гоненица с
„младоженека“. Този символичен „бой“ представлява вечната борба
между добро и зло. Образът на „крадеца“ с „мъртвото магаре“ е носител на злите сили.
За „водач“ на „Джумала“ се избира най-високият от участниците. Костюмът му е направен от овчи кожи, обърнати с вълната навън,
на главата си носи маска. През рамо има преметнато кросно (като
символично оръжие). В едната ръка държи веригата, с която води митичното животно, а в другата дълъг прът от габър, с който го направлява и ръководи.
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Трима от най-здравите и яки ергени се избират за „носачи“ на
зооморфния персонаж. Те трябва да са доста издръжливи, предвид
тежестта на дървената му конструкция.
Един от комичните и забавни образи е този на „водача“ на живото магаре. Костюмът му се състои от стара вълнена дреха, цялата
окичена с медали, и също толкова вехти потури, напълнени със слама,
които допълват смешния му и шеговит вид. На главата има кожен
калпак и китка зад едното ухо, а на гърба си завързан кошник, пълен
със сено за храна на магарето. В ръце държи гъдулка, като свири и пее
забавни песни, а понякога и такива с еротичен подтекст. Този персонаж се явява вечният зевзек и комик в обичая.
Много смях и настроение внасят и така наречените ,,циганки“.
Обикновено вървят по двойки „мъж“ и „жена“. Облечени са в стари,
парцаливи дрехи, а лицата си чернят с изгоряла слама. На главите
слагат вехти черни кърпи и плитки от лук или царевична шума. През
рамо имат преметнати вълнени торби за събиране на дарове от стопаните. В ръцете си носят кошници, вретена, дървени лъжици, като се
правят, че ги продават. Тези образи допълват създалата се смехотворна, карнавална шарения, допринасяйки за още по-голяма суматоха и
веселие.
Началото на обичая започва рано сутринта в сряда, три дни преди „Сирница“. Карнавалното шествие тръгва от къщата, в която се
правят предварителните приготовления. Най-напред върви „Джумала“ със своя водач, който от време на време го побутва с дървения
прът. С това му подсказва кога да върви спокойно и кога да подскача,
огласяйки с песента на звънците си цялото село. Следват го „булката“
и „младоженеца“, а по петите им върви „крадеца“, който винаги дебне
подходящ момент, за да открадне „невестата“. След него подскачат
„циганките“. Най-последен е „водачът“ на живото магаре.
Първо във всяка от къщите влиза митичната фигура на елена
,,Рогач“. Напътстван от своя водач той обикаля веднъж двора на къщата, за да изгони злите сили, болестите и всичко нечисто останало от
старата година. Домакините излизат на двора, като стопанката държи
медно котле с вода, завързано с червен конец за здраве, и китка от
чемшир. ,,Джумала“ им се покланя като първия от „носачите“ коленичи. Домакинята го поръсва с чимшировата китка и вода от менчето,
а той „поляга“ ту на едната, ту на другата страна (за да се отрупат от
плод нивите). След това тя излива и останалата вода върху него. Водачът го подканва да се изправи и изтърси (за да се изтърси житото в
хамбарите ). ,,Джумала“ излиза от двора. ,,Булката“ и „младоженецът“
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са следващите, които влизат в къщата. Те са посрещнати от домакина
с думите: „Ха добре дошли“, като след този поздрав невестата се покланя, а той и дава пара. На свой ред домакинята я дарява с яйце (символ на зараждащото се ново начало). Чува се заплашителният звън,
издаващ намеренията на „крадеца“. Следва символичен бой между
него и „младоженеца“. Стълкновението между двамата може да продължи и на улицата до победата най-често на „младоженеца“, но има
и редки случаи, в които крадецът успява да надвие противника си и
повежда „булката“ към следващия двор.
Последни в дома влизат „циганките“. С преправени гласове те
подканят домакините да купят от тях някое вретено, дървена лъжица
или совалка. Стопанката ги дарява, като изсипва в торбите им брашно
от сито, за да е сита годината, и ги изпраща по живо, по здраво.
Излезли на улицата те изтърсват съдържанието на торбите си в
дисагите на живото магаре, като оставят по една шепа от брашното, за
да се закачат с момите като ги поръсват с него.
„Водачът“ на живото магаре обикаля с шествието по улиците,
като със свирнята и закачливите си, понякога доста цинични, песни
предизвиква бурен смях и веселие у околните.
,,Сух фасул не увира, дор не го потъкнеш.
Малка мома не е мома, дор не я побутнеш…“
След обиколката по къщите „Джумалите“ се насочват към хорището, което се намира в най-голямата махала. Там вече е забита
„Въртяжката“. Около нея се играят различни пролетни игри. Една от
тях е „Кралю Порталю“. Избират се мома и ерген. Измислят се имена
на отборите, например нейният е „ябълка“, а неговият „круша“. Хващат се за ръце, образувайки тунел. Под него минават останалите
участници, пеейки песента:
„Кралю Порталю, Кралю Порталю.
Що викащ Кралю, що викаш Кралю.
Нищо не викам, нищо не викам.
Още що викаш, още що викаш.
Да влезе Яна, да влезе Яна...“
Така се споменава името на всеки участник. Попаднал в „капана“, образуван от спуснатите надолу ръце на капитаните, той трябва
да избере зад кого от двамата да застане. Когато всеки един от участващите се присъедини към съответния отбор, следва още по-забавната
част от играта, дърпането начело с капитаните и наловените зад тях
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играчи. Това продължава докато единият отбор не издърпа другия
към себе си.
Друга пролетна игра от развлекателен тип, изпълнявана само от
мъже, е „Кой води Драгана за вода“. В нея начело застава повъзрастен мъж с дървена тояга в ръката, а зад него се налавя върволица от ергени, хванати през кръста.
Мъжът, който застава пръв на колоната и изпълнява ролята на
„баща“ на „Драгана“, задава въпрос на останалите: „Кой води Драгана
за вода?“ и всички отговарят в един глас: „Аз“,след което пак пита:
,,Кой я пресрещна в тъмницата?“, другите пак отговарят: ,,Аз“, ,,Кой
я целуна?“ пита той, а те повтарят „Аз“. На поредния въпрос на
,,бащата“ – „Кой изяде плесницата?“, всички отговарят шеговито
„Ти“. След този отговор той се извива ту на едната, ту на другата
страна, мъчейки се да удари някой от участниците с тоягата си.
Опашката от ергени зад него избухва във весел смях и закачки и огъвайки се като ,,змия“ се предпазва от ударите му.
Момите, през чиито къщи е минал „Джумала“, се събират на
групички. Те с нетърпение тръгват към хорището като пеят местни
народни песни:
„Слиза юнак от росно ливаде,
и Марийка от студена вода.
Седнали са в тясно калдаръме,
Тясно,тясно колко кон да мине.
Откопча се копче от ялъма,
Та закопча Марийки герданче...“
От отсрещната махала се дочува друга песен:
„Посади си, войводо ле, войската,
Да не ходи войводо ле по нощя.
Да не бере на момите цветето,
че ще влезне и в моята градина.
Обръще ми алената латина,
Аз не мога, войводо ле, да кълна.
Ала имам черни очи палави...“
Това красиво преплитане и сливане на гласове и звуци залива
като вълна цялото село.
„Джумалите“ от отделните махали пристигат на хорището. След
кратка почивка те започват да подскачат, раздрънкват силно звънци и
издават силни и заплашителни викове. Правят няколко обиколки,
след което се впускат в битка (започват да се „кюскат“). В тази схват24

ка влизат „младоженците“, а също и „крадците“. Останалите персонажи наблюдават и подкрепят участниците от своята група. Победеният „Джумал“ е натрошен и заедно с останалите си маскирани образи напускат засрамени мегдана. Победителите тържествуват, някои от
тях се качват заедно с любимата си на „Въртяжката“ и по този начин
дават заявка за предстоящата си сватба, а други се хващат на „челото“
или ,,опашката“ на кръшното попинско хоро.
За целия Панагюрски район, както и за село Попинци, са характерни хора, наречени: ,,на тушкане“, ,,на тръст“, ,,на стръшкване“, ,,на
люляне“, ,,на одлитане“. Те се изпълняват и на обичая „Джумал“. Такова е хорото „Бял се пелин разлюлява“ – смесено хоро в размер 7/16
Б. Хватът е за пояс с бавна и бърза част. Изпълнява се в полукръг, на
песен, като една група пее, а другата отпява:
„Бял се пелин, лельо, разлюлява,
разлюлява, лельо, разпилява.
Из пелина, лельо, малка мома,
пелин бере, лельо, китки вие.
а ги праща, лельо, на войници,
Да се кичат, лельо, да се радват...“

/2
/2
/2
/2
/2

Бавната част се играе със стъпки, а в бързата стъпките се заместват с прескоци, набивания, хлопки, ножички. В тази по-буйна част на
хорото е характерно захождането навътре към центъра и връщане назад косо вдясно. На ,,челото“ и ,,опашката“ на хорото се залавят мъже.
Друго хоро от същия вид, изпълнявано пак на песен, е „Прала Начка“:
„Прала Начка на реката джанъм,
прала Начка на реката.
На реката под върбата джанъм,
на реката под върбата...“
За тук е характерна само бърза част със същите танцови елементи. Хватът е предна плетеница за ръце. Освен на ,,челото“ и „опашката“ мъже се залавят и по средата на хорото, защото по даден с подсвиркване сигнал от водача на ,,челото“, то се разделя на две половини.
Те се разминават и пак след поредния сигнал се залавят в началната
подредба.
Върху същата мелодия се изпълнява песента ,,Шътнала се мома
Бона“, като хорото продължава да се вихри в същия ритъм.
Когато пристигнат и кавалджиите, веселбата продължава с типичните криви хора в 11/16 размер, развиващи се в зигзагообразна
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форма, а също и правите тракийски хора в 2/4 размер, които се вият
на няколко ката.
Народът смята, че хорото трябва да е буйно, за да кълнят и растат посевите с буен растеж. Изпълнявайки се все по-вихрено и динамично, то наподобява земната сила, която блика от недрата и налива
живителни сокове в плодовете и житата.
В основата си старонародният обичай „Джумал“ е предвестник
на пролетта, вдъхващ надежда за плодородие и берекет. Той има и
противодемоничен характер (изгонване на зли сили и духове). Вярвало се е, че магическото действие на обреда ще влезе в сила само тогава, когато нито един от маскираните персонажи не бъде разпознат.
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Съвременните управленски парадигми
в арторганизациите
Динамичното развитие на икономическите процеси в световен
мащаб неминуемо промени мисленето в управленската наука, която
господстваше половин век от зората на нейното обособяване като самостоятелна дисциплина. В този доклад ще се опитаме да формулираме новите реалности и свързаните с тях промени в управлението на
арторганизациите.
Днес често някои арторганизации приемат типични бизнес управленски модели, въпреки спецификите на своите артпродукти, а
други бизнес организации прилагат творческия подход в управлението си. В тази връзка много художествени галерии, музеи, театри, опери и редица други арторганизации функционират като акционерни
дружества или, ако вземем примера с процеса на управление и организация в офисите на Фейсбук, ще видим, че приличат повече на
творчески ателиета, отколкото на бизнес-корпорация.
Основното мислене на много теоретици и практици в нашето
съвремие e все още от времето на Анри Файол във Франция и Валтер
Ротенау в Германия (1900 г.), които са смятали, че има една единствена правилна организационна форма на управление за всички организации. Т.е. организацията трябва да има функционално разделение
на дейностите (управление на персонала, финанси, продажби и т.н.),
като всеки отдел да се управлява отделно и всички те да се обединяват само на ниво главен изпълнителен директор или главен мениджър. Разбира се, както казва Питър Дракър, един от практиците и теоретиците на съвременния мениджмънт, „това е само едно от седемте
схващания за управлението на организацията, които са остарели“[1].
Останалите шест са:
– принципите на управление се прилагат само в стопанските организации;
– обхвата на управление е нормативно определен и се отнася
само за активите на организацията и служителите й;
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– мениджмънтът е свързан основно с организационната дейност
вътре в организацията, а не извън нея;
– съществува един правилен начин да се управляват хората (или
само централизация, или само децентрализация);
– технологиите, пазарите и крайните потребители са дефинирани и рядко се припокриват, т.е. всеки продукт има специфична технология и конкретен пазар;
– националните граници определят „екологията“ на организация и нейния мениджмънт [2].
Тъй като всички гореизброени схващания са достатъчно свързани с реалната практика, още през 80-те години на миналия век те започват да се отхвърлят от много практици-изследователи в областта
на мениджмънта. Самият Дракър се обръща към мениджърите: „...ако
не съумеете да ги изоставите бързо, променящата се реалност може да
предизвика провал на вашия бизнес или да съсипе кариерата ви“[3].
До преди няколко години, когато се говореше за управление се
имаше предвид управлението на предприятия. Мениджмънтът на изкуството, управлението на таланти се считаше за несериозно. Писатели, артисти, художници, когато чуеха думата „мениджмънт“ автоматично го
асоциираха с „мениджмънт на бизнеса“. Но всъщност още Фредерик
Тейлър и Честър Бърнард малко преди Втората световна война споменават, че управлението на бизнеса е само подвид на общото управление.
За тях управлението се прилага за всяка друга организация. Нека не забравяме, че първото практическо приложение на управлението след голямата депресия в САЩ е не къде да е, а в нестопанските организации и
правителствените агенции. В този период масово се преименуват бизнес
училищата в училища за мениджмънт, нараства броят на организациите
с идеална цел, за които посредством специални програми за управление
се пренасочват кадри по мениджмънт. Дори в църковните училища се
обособяват отдели по управление.
Колкото и да е трудно за обикновения човек да осъзнае различията между управлението на верига магазини и управлението на една
арторганизация, разликите са налице. Безспорно е, че мисията на всяка организация определя нейната стратегия. А стратегията изгражда
различната структурата на всеки вид организация. „Разликите са предимно в прилагането, а не в принципите. Ръководителите на всички
организации отделят например повече време за проблемите на своите
служителите, а техните проблеми почти винаги са едни и същи. Така
че независимо дали се управлява корпоративна фирма, болница или
друг вид организация, различията са около 10%. Но това 10% опреде28

ля специфичната мисия на организацията, нейната организационна
култура, история и антропология. Останалата част е почти взаимозаменяема“ [4].
Бихме се запитали, защо тогава е важно да можем да разграничим отделните организации, особено арторганизациите от бизнес организациите. Ако се огледаме ще видим, че по-голяма част от работещото население в развитите общества днес е заето точно в непроизводствените организации, в сравнение с предходното столетие. Индустриалната революция отдавна е дала път на развитието на високотехнологичната и творческата индустрия. Разликите по отношение на бизнес
организациите и арторганизации не са толкова големи както например
са между дребните производствени предприятия и мултинационалните
финансови компании. Днес повече от всякога много хора са ангажирани и работят в редица организации с идеална цел – творчески организации (фестивали, арт конкурси, арт клубове, артцентрове), фондации
на известни артистични личности, сдружения и др. И тъй като конкуренцията между тези арторганизации нараства, обяснимо нарастват и
управленските проблеми, с които техните мениджъри е необходимо да
се справят ежедневно. Още повече, че те работят с определено найчувствителната част от обществото. Тези арторганизации често имат
ограничен състав и тяхната организационна структура е практически
опростена. В управленската наука е залегнало правилото, че колкото
„по-плоска“ е структурата, толкова по-лесно е управляема организацията и по-бързо ще съумее да се адаптира към динамично променящата
се среда (икономическа, законодателна, социална). Досега обаче е
трябвало да стане ясно, че няма такова нещо като най-подходяща организационна структура. „Има само организационни структури, всяка от
които има различни силни страни, ограничения и специфични приложения“ [5]. Затова организационната структура е невъзможно да се
разглежда като абсолютна. Тя е инструмент, каращ хората продуктивно да работят заедно, да извършват определени задачи при определени
условия и в определен момент.
Например днес в средите на мениджмънта може да се чуе, че
идва „края на йерархията“. Но за реалистите това е немислимо да се
случи. Във всяка организация трябва да има върховен орган, т.е.
„шеф“, който в труден момент може да вземе окончателното решение
и от който след това може да се очаква то да се изпълнява. Рано или
късно с такава ситуация се сблъсква всяка арторганизация.
В условия на криза често в йерархията безпрекословното приемане на решенията, спуснати от висшестоящия ръководител до всеки
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служител в арторганизацията, е единствената надежда за спасение. Но
в условия на кризисни ситуации няма абсолютна организационна
структура за всички задачи. Понякога екипният подход е правилният
начин за справяне.
Въпреки че, както вече споменахме, повечето проблеми са еднакви, една опера се организира много по-различно от една корпорация. А един музей – много по-различно от една болница. Но в тези
големи организации обикновено има повече от една организационна
структура, в която съществуват универсални принципи, доказали своята надеждност и ефективност. Един от тези принципи със сигурност
е, че организацията трябва да бъде прозрачна. Хората трябва да знаят
и разбират организационната структура. Те трябва да са наясно кой на
кого е подчинен, кой на кого се отчита, кой какви задачи изпълнява и
какви отговорности поема. Това изглежда очевидно, но често се нарушава, особено в творческите организации, където служителитетворци по принцип са индивидуалисти.
В някои арторганизации се приема, че има само един вид на
екип –„джаз-комбо“, където всеки участник прави свое собствено
парче, но заедно те правят страхотна музика. Всъщност всеки член на
състава е като отделен екип със своята собствена област на приложение, всеки със своите ограничения и трудности, изискващи различен
тип управление. При тази сложност единствено изкуството спасява
нещата да се случват, но в редица организации всичко често се обърква. Затова остава правилото, че йерархията е необходимост. Всеки
член на организацията трябва да е подчинен само на един „майстор“.
И това е един много стар принцип на човешките отношения, който
гласи, че никой не трябва да се поставя в конфликт на лоялност, а с
повече от един майстор ще се създаде такъв конфликт. Всъщност това
е коректно, когато говорим за екип.
Например екип е Културното министерство във Франция. Всеки
директор на държавен музей, театър или танцов състав обикновено има
една ясно определена зона на отговорност, в която той е шефът. Тази
зона може да бъде функционална – инженерингова – или географска,
например Париж. Обикновено лицето, което отговаря за поверената му
държавна културна институция, дори не се консултира с колегите си за
решения, които взема в сферата, за която отговаря, той просто ги отчита пред министъра. Но има и „съветник“ – обикновено избран от министъра. Той също обикновено е специалист, но в допълнение има
право на глас, особено когато е налице разногласие в министерството.
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Той донякъде, подобно на диригента на добър оркестър, определя резултата, но всеки музикант свири на своя инструмент.
Сега се прилагат редица методи на екипност, които все още се
изследват. Например директорите на Лувъра, големия музей за изкуство, имащ филиали в няколко страни по света, разполагат с инструментариум, пълен с тясно специализирани организационни структури.
Но този начин на управление изисква всеки управленски инструмент
да се използва правилно. За в бъдеще тенденциите са насочени към
смесените структури, напр. клъстърите. Все повече хората трябва да
се научат да работят по едно и също време в различни организационни структури. За една задача ще работят в екип, а за друга – ще работят в командно-контролна структура. Често директора в рамките на
собствената си арторганизация може да бъде и партньор в друга. Той
ще трябва да избере най-подходящия инструмент за всяка конкретна
задача.
В какво се изразява ролята на главния изпълнителен директор?
Дракър споменава в едно свое интервю, че той и неговите колеги не
могат да дадат точен отговор на това как може правилно да се организира висшият мениджмънт на една организация. Но всички те са
единни в проучванията си, че висшият пост за управление изисква
екип. Днес личността на ръководителите e превърната в култ. Пеги
Гугенхайм, Лари Гагосян, Джак Уелч, Бил Гейтс, Марк Зукербърг,
Майкъл Флетли – всички те са световни знаменитости и лидери в
своите области. Те за света изглеждат незаменими. „Истината е, че
малко ръководители обръщат внимание на процеса на приемствеността, макар че в действителност това е най-добрият тест за добро управление“ [6].
Маслоу се оказва твърде прозорлив, когато твърдеше, че към
всеки трябва да се прилага индивидуален подход на управление [7].
Това също е една от съвременните управленски парадигми, която не
бива да се подценява особено в арторганизациите.
Ще обобщим с осемте „златни“ правила за организацията, които
извежда Джак Уелч, един от най-великите успешни мениджърски лидери, които с пълна сила се отнасят и за арторганизациите:
1. Ясна визия, с която да дишат и живеят всички в организацията.
2. Ръководителят да използва всяка среща за оценка, наставление и изграждане на самоувереност и вдъхновение у всеки.
3. В организационната среда да се излъчва положителна енергия и доверие.
4. Доверие с искреност, прозрачност и уважение.
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5. Ръководителят да има смелостта да взема непопулярни решения и да действа по интуиция.
6. Ръководителят сондира и любопитства, граничещо със скептицизъм, докато се уверява, че на въпросите му се отговаря с
действия.
7. Ръководителят поема рисковете и дава собствен пример.
8. Екипът трябва да умее да празнува [8].
В ХХI в. работещите вече са по-малобройни, но по-добре образовани, по-интелигентни и изключително артистични, което обуславя
съвсем различен стил на управление. Което не означава, че всеки стил
на управление автоматично може да бъде привнесен от една успешна
арторганизация към друга без да бъдат оценени специфичните й характеристики и конкретните нужди в даден момент. В крайна сметка
мениджмънтът си остава със социална функция, но той е повече либерално изкуство, отколкото чиста наука. Затова новите хоризонти
пред управлението на арторганизациите ще изисква все повече активно творческото мислене и нестандартни действия.
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Д-р Любомир Караджов, хон. преподавател
Мнение от доц. д-р Живка Бушева

Ролята на изкуството в историческото развитие
и формирането на връзките с обществеността
В годините след демократичните промени и развитието на съвременните делови отношения у нас се установи мнението, че връзките с обществеността са дейност, формирана и експлоатирана изключително в бизнес-средата.
Тези схващания обаче не отчитат историческото развитие на
този комуникационен феномен и етимологичната му близост с изкуството при проявите на убеждаващата комуникация в античността
и средновековието, както и доктрината за изкуството като мощен
фактор при постигането на отношения на сътрудничество и доверие
между страните особено след Втората световна война.
Всичко това дава основание да проследим генезиса на PR-а като форма на убеждаваща комуникация от античните общества до
наши дни, да внесем повече „историзъм“ в изследването и да анализираме изводите, които могат да се окажат изненадващи за някои.
Практически PR-ът като начин за убеждение чрез комуникация
съществуват в исторически аспект от момента, в който можем да говорим за социална организираност в обществото. За да могат да живеят заедно, на хората е било необходимо да постигат съгласие за
най-важните приоритети на съвместното им битие. Това съгласие се
е формирало с обмен на информация между членовете на обществото и между групите, които се оформяли. За да се превърне в убеждение и съгласие, информацията е трябвало да бъде представена убедително и да бъде възприета от възможно повече хора по еднакъв
начин.
Следователно всички опити да се проследи историята на връзките с обществеността и да се стигне до смисъла, който в момента
влагаме в абревиатурата PR (Public Rеlations), всъщност означава да
се проследят етапите на обществена комуникация с убеждаващ характер от древността до наши дни.
В античния свят, в който религиозната система и изкуството са
съжителствали в сложна синкретична връзка, могат да се открият
много примери за единството между етично и естетично, а оттам и
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за изразяване на обществени отношения чрез речева изява, считана
по онова време едновременно за наука и изкуство. Става дума за реториката, добила знакови социални функции в древна Гърция и древен Рим. В тези общества реториката се развива като основен начин
за убедително изразяване на личността пред публиката. Тя е изкуството за политическо или съдебно красноречие, което играе основна
роля при прокарването на идеи и защитата на субективни мнения
пред големи групи от хора.
В древна Гърция особено важни за връзките на държавната институция с поданиците се оказват Законите на Солон от 5 в. пр. н.е.,
които стимулират развитието на политическото красноречие от
всички, които имат права в републиката. Демократичните Законите
на Солон изискват гражданска активност при публичното отстояване на личните виждания и смелото им и красиво изразяване пред институциите [1]. Красноречието, обединяващо етично и естетично,
художествено и прагматично, се изучавало в специални школи и
подчинено на античния светоглед, се възприемало едновременно и
за изкуство, и за наука. Едно от достиженията на древногръцката реторика е убеждението за единството на красиво и морално, което
Аристотел изразява в едноименния си труд, че „в говоренето пред
публика риторът трябва да притежава и доказва високи морални качества“ [2].
В Древен Рим изкуството на убеждаващата комуникация, изразено чрез реториката, достига своя връх в лицето на Марк Тулий
Цицерон. В своята книга „Красноречието: аспекти на реториката“
(1989) акад. Кирил Василев казва: „Речите на Цицерон... могат с
пълно право да се разглеждат като истински образец на класическото живо реторично слово на античността.“ [3]
В контекста на настоящата разработка е особено важно да се
отбележи, че именно Цицерон формулира основни принципи на оратора за постигане на убедително говорене, а именно: Какво да се каже? Къде да го каже? Как да го каже? Тези принципи, които третират основния въпрос за формата и съдържанието на посланието, категорично регламентират реториката като изкуство и са напълно актуални и днес при подготовката на комуникационни форми от страна на PR специалиста.
В древния Рим се създава силна школа в реториката, а като теоретик на новия стил – „литературен класицизъм“, се превръща
Марк Фабий Квинтилиан (35 – 96 г. от н.е.), който е продължител на
майсторството на Цицерон [4].
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В книгата си „За обучението на оратора“ Квинтилиан пише дори върху проблемите на надвербалните средства за комуникация като езика на тялото, мимиката и жеста и ролята им в процеса на убедителната комуникация [5].
Това е още едно историческо доказателство за ролята на изкуството в генезиса на съвременния PR, който проявява закономерен
интерес към надвербалното общуване като възможност за различна,
но достатъчно успешна комуникация.
Концепциите за хармонизирането на формата и съдържанието
на комуникационния акт (която звучи много модерно и днес), Квинтилиан бляскаво излага в своя идеал за реч: „Изобилието трябва да
има своя предел, блясъкът – мъжествена сдържаност, а изобретателността трябва да бъде разумна. По този начин речта ще стане дълга,
но не прекомерна, изискана, но не претенциозна, смела, но не дръзка, сериозна, но не унила, дълбока, но не тромава, весела, жизнерадостна, но не лекомислена, забавна, но не несериозна, величествена,
но не многословна“ [6].
В ранното средновековие в ритор с най-висок обществен престиж категорично се превръща Римокатолическата църква. Предвид
ниската степен на образованост на широките обществени маси,
връзката между църквата и хората се осъществявала, от една стана,
чрез устните проповеди и от друга – чрез християнската символика,
която се проявява чрез формите на изобразителното, музикално и
поетично изкуство. Устните проповеди и естетико-етичният апарат
на изкуството, свързано с религията, на практика представляват комуникационни канали, осъществяващи отношения с ясен убеждаващ
характер. Църквата никога не е криела стремежа си да бъде ментор
на обществото, като формира разбиранията за красиво и грозно,
добро и лошо, обединявайки ги в собствена доктрина с разнообразни
цели.
Опитите на църквата за влияние над умовете, волята и поведението на вярващите минава през усъвършенстването на изкуството
на християнската реторика и навлизането и в ежедневието на хората.
През 1662 г. папа Григорий XV дори създава „Конгрегацио де пропаганда фиде“, което представлява комитет от кардинали, обединени
от задачата да намерят още по-добри начини за разширяване на влиянието на вярата. Това е откровено намерение църквата да „пропагандира“ себе си и учението, като използва за това целия познат арсенал от социо-културни фактори (вкл. изкуството), за да постига с
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масите убедителен диалог с ясни комуникационни похвати, които
трябва да постигат предварително утвърдени обществени цели.
В исторически план християнската църква прави изключително
сериозен принос към историята на убедителното общуване. Тя изгражда свои начини на речева, визуална и друга комуникация, с чиято
помощ убеждава милиони хора в каноните на вярата наред с произтичащите от това политически, социални и културни промени в живота на обществото.
Пренесено на терена на съвременния PR, това е една грандиозна, блестящо замислена и методично осъществена комуникационна
стратегия за постигане на влияние сред различни, но ясно фиксирани целеви аудитории. Това на практика е проява на виртуозен PR,
който цели да утвърди институцията на църквата като обществен
стожер с най-висок социален статут и значимост.
Способите на църквата за отправяне на влиятелни и мотивиращи послания са повлияли изключително много развитието на
изобразителното изкуство, литературата и музиката, като са създали
ясна естетическа платформа, която столетия наред е осъществявала
различни комуникационни модели и по този начин е формирала въздействие, съобразено с изискванията на църковната социокултурна
доктрина върху всички сфери на съвременния живот.
През 18 век в периода на борбата на Америка за отхвърляне на
колониалното влияние от страна на Англия изкуството заема своето
изключително важно място за формирането на подходящата обществена нагласа за бунт срещу монархията. За да се повлияе на зараждащото се революционно настроение на американците срещу Англия, в различни градове и особено в Бостън са реализирани сценични събития, които имат за цел да провокират обществения интерес и
със специално подбрания си сюжет и послания да създадат негативни настроения срещу английската политика в колониите.
Идеолог на това движение е Самюел Адамс, чиито гневни есета против английската данъчна система го правят изключително популярен.
Целият арсенал от статии, лозунги, речи и сценични събития се
считат за първите начини на моделиране на обществени прояви с
цел създаване на целенасочено отношение сред американското обществото против английските колониалисти. Това са съзнателно
търсени и осъществени комуникативни актове, проведени по начини, съобразени с характеристиките на обществените групи, към които са насочени, и целящи постигане на предварително заложени це36

ли. Различните журналистически и драматургични жанрове осъществяват сериозно въздействие върху мотивацията на американците и с
основание тази акция се счита за един от ясните предвестници на
съвременния PR.
По-късно, след успеха на революцията, в процеса на съставяне
и приемане на новата конституция на САЩ, роля за необходимата
обществена нагласа изиграват известните 85 писма на федералистите Александър Хамилтън, Джеймс Медисън и Джон Джей. Писмата
са публикувани в различни вестници в периода между 1787 – 1878 г.
и в книгата Федералистът (Записките на федералиста) на Мадисън,
Хамилтън и Джей. На практика писмата представляват убеждаваща
публицистика, чиято реторика има за цел да мотивира гласоподавателите да подкрепят подготвената за гласуване Конституция.
Според Дейвид Труман, представител на групово-плуралистичната концепция за ролята на политиката, тези 85 писма са „едни от най-важните усилия и примери за влиятелни групи в американската история“ [7].
През 19 в. новата американска държава успешно копира от европейски страни модели на икономическо и социално развитие и
бързо се превръща в център на индустриалните процеси. Това създава подходяща база за развитието на културата, с която именно се
свързват и първите преки прояви на PR-а при анонсирането на театрални, циркови и др. представления с цел привличане на повече
публика.
Изследователи считат, че именно различните форми на оповестяване на изкуството от т.н. „пресагенти“, (представяне и рекламирането на шоубизнеса), е началото на съзнателния PR в рамките на
дейността, позната днес [8].
Изследователят Р. Маринов допълва: „Пресагент се дефинира
по това време като личност, служеща за печелене на внимание и за
реклама на театъра, представленията и др. чрез обяви и публикации
в пресата“ [9].
Именно пресагентите спускат моста между епизодичните до
момента прояви за изграждане на публичност и все по-необходимата
дейност по създаване на популярност чрез публикации в медиите и
създаване на събития с конкретна цел.
„Понятието „популярност“ (publicity) често се използва като
синоним на „връзки с обществеността“ може би поради това, че те
възникват от популярността, тя е видима и по-лесно измерима, но в
крайна сметка популярността е част от по-широката концепция и
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практика на връзките с обществеността“, твърди изследователят
Г. Иванов [10].
Именно изграждането на стратегии и тактики, прилагането на
кампании, обобщаващи различни подходи за създаването на публичност на събития, свързани с изкуството, поставят убеждаващото
общуване на пътя на съвременния PR.
Пионер на тази дейността по изграждане на популярност е Финийс Тейлър Барнъм (1810 – 1891). Той прилага за първи път способи за популяризация на изкуството чрез създаването на различни
сценични представления. Барнъм закупува „Scudder’s American
Museum“, който по същество представлява постоянна изложба на
творби на изобразителното изкуство и експонати от природата. Той
обаче не се задоволява с прилагания до момента мениджмънт на музея, а решава да създаде събития, които да рекламират художествените експонати по нов и различен начин.
Барнъм използва музея, за да показва в него фокуси, мистификации и куриози. Известен е неговият „номер“ с „уловената преди
години русалка“, която представлявала същество с тяло на маймуна
и опашка на риба. Обектът бил компилация на препараторско майсторство и на изкуството на самия Барнъм като мистификатор да
представя желаното за реално. Той сложил вход за представленията
си и за кратко време постигнал изключителни финансови резултати,
базиращи се на около 400 000 посетители годишно.
Независимо че след време мистификациите на Барнъм били
разкрити, той успял да привлече огромен обществен интерес, който
използвал освен за печалба и за популяризация на колекцията си от
предмети на изобразителното изкуство [11].
По-късно Барнъм е основател на пътуващ цирк. Той го представял като „Най-грандиозното представление на Земята“. Начинът,
по който менажирал цирка, и фактът, че разширил зрителската аудитория, като преодолявал големите разстояния с първия частен влак,
закупен за целта, прави Барнъм наистина основател на пресагентството като способ за атрактивно представяне на изкуството и привличане на интерес към него.
След Барнъм пресагентството се утвърждава трайно като професия, а самият термин навлиза в теорията на Връзките с обществеността, като се определя чрез „създаване на новини и събития, чрез
които да бъде привлечено вниманието на медиите и да се предизвика интересът на публиките… Пресагентството се свързва с практики,
при които изкуствено се инсценират събития и се използват дори
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незначителни поводи, за да се разпространяват новини за организацията-клиент. При това разпространяваната информация обикновено
не е напълно невярна, но е поднесена преувеличено, с изместен към
клиента фокус на вниманието“ [12].
По-късно, с прохождането на филмовата индустрия, пресагентството играе голяма роля за популяризирането на новото киноизкуство. Създава се цялостна индустрия, която развива филмовата реклама, филмовия плакат и създаването на публикации за дадени филми. Особен принос към разширяване на известността на кинематографията играят поканите към журналисти да присъстват в определен
момент на снимачната площадка. Тези начинания в същност са първообразите на пресконференции и на тях било възможно журналистите да снимат актьорите, а те да споделят вижданията си за филма,
в който участват.
По всички описани дотук начини изкуството се изявява като
благороден „дарител“, който подарява на бизнеса една дейност и една професия, които са формирани и неотменно свързани с художествените проявления.
В началото на 20 в. PR-ът вече е оформена дейност със свой
ясен теоретичен и практически апарат и със свое конкретно място в
отношенията на обществените групи с бизнеса, политиката и културата.
Само няколко десетилетия по-късно – в края на Втората световна война, изкуството ще направи поредната си регламентация като мощен обществен комуникатор за постигане на отношения на
разбирателство, доверие и партньорство, което е квинтесенция на
PR-а като феномен.
Човечеството излиза от ужаса на войната отчаяно, разколебано
в моралните устои на цивилизацията, недоверчиво към съседите,
демотивирано да гради мостове с доскорошните си врагове.
Това налага нова политика на интеграция в световен план. Западните демократични общества бързо отчитат нуждата от нов тип
междудържавни връзки и започват да ги търсят в задълбочаване на
трансграничното общуване.
Всичко това води след приключването на Втората световна
война до нормативното установяване на връзките с обществеността
като особено важна дейност със значими резултати.
Основен начин за сближаване става междукултурният обмен.
Теорията за „елитарната култура“ се трансформира в нещо ново, а
именно приобщаването на художествения възприемател до образци39

те на изкуството на всяка друга държава-партньор, като целта е била
преодоляването на социокултурните различия, породени от военната
конфронтация.
Общуването чрез формите на изкуството бързо се превръща в
официална политика на различните държави, което въвлича специалистите по PR в нова глобална стратегия за комуникация. Периодът
на 50-те и 60-те години на 20 век се характеризира с отваряне на галериите и експозициите, театралните и оперни салони за масовия
зрител и стимулирането на зараждащия се „културен туризъм“. Широкото представяне чрез медиите на спектакли, представления и
конкретни изпълнители на практика дава възможност за афиширане
на културните постижения, бита и творческия потенциал на различните народи, а всичко това се превръща в огледало на начина и темповете, с които държавите се възстановяват след опустошителната
Втора световна война. Успехите в изкуството разширяват платформата за общуване между различните народи и строят мостове в
представянето на техните бит и културни особености.
Специалистите по връзки с обществеността отчитат новите
възможности за реализация на професионалните им усилия в представянето, „промотирането“ на факти от света на изкуството. В определени случаи то се превръща в неоценим посланик на дадена държава и постига социални и политически резултати, които в периода
след войната често били немислими на ниво политическо общуване.
Ролята на изкуството в историческото развитие и формирането
на връзките с обществеността е ясна и не подлежи на съмнение.
Етимологията на съвременния PR е свързана с първите опити на
прачовека да установи чрез различни прояви на протоизкуството
стремежа си за споделяне и безконфликтно общуване в групата. Античността добавя към тези опити синкретиката на реториката като
изкуство и наука за мотивиращо изказване и убеждаваща масите комуникация, а религията използва естетико-етичния комплекс на изкуството като начин за утвърждаване на художествени норми в обществото.
Съвременният PR е плод на опитите музикалното, театралното,
цирковото и други изкуства от 18 век насам да намерят своята популярност и точните си целеви аудитории, а след Втората световна
война държавите строят мостове една към друга благодарение на
полифоничния език на изкуството. То се превръща в най-силният и
успешен комуникатор, изразяващ всички основни принципи на PR-а
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за постигане на взаимно разбиране и отношения на сътрудничество
между хората.
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За композицията в графичния дизайн – основни
видове, принципи и правила. Модерно или
непрофесионално е непознаването им
Композицията е ключов инструмент в графичния дизайн. Тя е в
основата на структурирането на всяко печатно издание или друг елемент от визуалната комуникация. Всички основни принципи на композиране в изобразителните изкуства с пълна сила са валидни в графичния дизайн.
Терминът „композиция“ идва от латински език (compositio –
„съставяне“, „подреждане“) в общия смисъл се употребява в изобразителните изкуства, литературата и музиката. Означава структурното
единство, последователността и взаимовръзката между отделните
компоненти в творбата. Композицията има организираща функция,
която способства произведението да получи по-мащабно художествено и емоционално въздействие и максимално да разгърне замисъла и
посланието на твореца. Композицията е най-висшата фаза на творческия процес в изкуството.
Композирането като процес означава цялостното построяване на
художественото произведение чрез съгласуване на неговите основни
изграждащи елементи. Всеки елемент от една завършена композиция
има своето място и конкретно значение. В нея нищо не може да се извади или прибави без да се наруши целостта £ и единството на художественото въздействие.
Елементите на композицията може да се разгледат в два аспекта.
Такива произтичащи от съдържанието – идея, тема, замисъл, сюжет, и
основни изразни средства, като размер и пропорции, формат, фигури
и форми, цвят и контраст, композиционен център, баланс и равновесие, ритъм и пр.
Композициите са много видове и могат да бъдат класифицирани
според различни критерии:
 В зависимост от посоката: вертикални, хоризонтални, диагонални и смесени;
 В зависимост от центрирането на главите обекти: централни и
децентрализирани;
 В зависимост от симетрията: симетрични и асиметрични;
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 В зависимост движението: статични и динамични;
 В зависимост от броя на главите обекти: лаконични, нормални
и многознакови;
 В зависимост от идеологията: тоталитарни и демократични и пр.
Размерът, пропорциите и принципите на композирането са вълнували хората още в древността. В хода на развитие на цивилизациите, обществото и човекът са се променяли динамично. Но има неща,
които са заложени в същността ни като хора и които никой прогрес не
може да заличи. Сред тях е изначалното ни усещане за хармония и
съвършенство. Заради него са будували художници, писатели и математици. То е нещото, което обединява в най-пълна степен науката,
изкуството и природата.
Божествената пропорция, златният коефициент, или както Леонардо пръв го нарича – „златното сечение“, е служило още на древните гърци и египтяни. Евклид бил първият, който формулира теорията
на „златното сечение“. Неговото откритие гласи „Едната от двете
пропорционални части трябва да е толкова пъти по-голяма от другата,
колкото пъти самата тя е по-малка от цялото“. Питагор го поставя в
основата на философските си идеи, а фараоните го ползват в строежа
на пирамидите си. В следващите епохи учени, математици и философи продължават да го изследват и прилагат в работата си. В историята на изкуството безброй произведения са целенасочено създадени на
базата на златното сечение.
Проявите в природата на числата на Фибоначи и златното сечение обясняват защо възприемаме тази пропорция като съвършена и
защо я откриваме във всички прояви на изкуството от зората на цивилизациите до наши дни. Ние го виждаме като отражението на живота
в изкуството, златното отношение между божественото сътворение и
делото на човека.
Чисто математически то е ирационално число, което изразява
отношение на части. Две числа a и b са в тази зависимост, ако отношението на по-малкото към по-голямото е равно на отношението на
по-голямото към сбора им:
a+ b a
= = =1,618
a
b
Означава се с гръцката буква „φ“ и се равнява на 1:1,618. Тази
пропорция може да се открие навсякъде в естествения свят. В черупките на охлювите „наутилиус“, в подредбата на семената при слънчогледа и дори в цветята преобладаващият брой венчелистчета е 3, 5, 8, 13,
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21, 34, 55 и дори 89. Дори симфонии от Моцарт и Бетовен могат да бъдат сведени до тази пропорция. Има слухове, че математиката била хоби за Моцарт. Преди няколко години са правени изследвания на лицата
на водещи топмодели. Много интересен факт е, че техните лица имат
характеристики, които съответстват точно на пропорцията 1.618. Тези
числа са навсякъде в природата, на някакво основно, инстинктивно ниво, човешкото око има склонността да открива красотата в нещата, които съответстват на тази пропорция.
На „златното сечение“ се базира и едно друго изключително
лесно и популярно правило в композирането „правилото на третините“. Не цялото пространство на картинната плоскост се възприема от
зрителя еднакво. Върху нея има области, по някакъв начин свързани с
емоционалното възприемане на изображението. Да се намерят тези
области е сравнително лесно. Необходимо е да разделим мислено повърхността на изображението на по три части вертикално и хоризонтално. В пресечната точка на линиите са четирите точки с найактивно отношение към композицията. Получените четири точки не
са равностойни по силата на своето въздействие. Най-силна е област
1, а най-слабо активна е област 4. Ако при композиционното построяване поставим обекти от сюжетна важност в една от тези области или
достатъчно близо до нея, то така разположеното изображение ще предизвика в зрителите подсъзнателно естетическо чувство.
Именно заради това повечето дизайнери разделят пространството в страниците си в съотношение приблизително едно към две – например 1/3 текст и 2/3 изображение или във фотографията: 1/3 небе и
2/3 земя. Разбира се, вродената артистичност на дизайнерите води до
разнообразни експерименти с пропорциите и създаване на отношения
като 1:4, 1:9 и др. Пропорциите влияят и върху това доколко е формален дизайнът. Например равномерно разпределените оформления от
две или четири колони говорят за по-формално съдържание, докато
неравномерните три или пет колони, обикновено, са по-неформални.
Пропорциите и „златното сечение“ имат най-важно отношение
към размера и формата. Размерът е определянето на височината и ширината на произведението или в частност на графичния дизайн на
формата на печатното издание. Както в изобразителното изкуство, така и в графичния дизайн има много стандартни формати, които се използват активно, произтичащи от форматите на медиите, както и пълната свобода да определяме сами свои такива, на база на конкретната
концепция за всеки дизайн.
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Различните видове формати въздействат различно и имат своето
отражение върху композицията. Например квадратният формат се
възприема като по-устойчив, вертикалният формат се асоциира със
строгост, тържественост, драматизъм и динамика. Широкият (хоризонтален) формат пък асоциира широта, спокойствие, стабилност.
Форматите, основани на „златното сечение“, създават усещане за
хармония, завършеност и цялост. Различните формати създават различни условия и предпоставки за работа с тях. Дори формати с еднаква пропорция, но с различна големина, дават съвсем различни изобразителни възможности. Форматът е тясно свързан с композицията. Той
определя в голяма степен композиционната структура. Изборът му е
много важен, тъй като може да породи чувства и емоции, като спокойствие, напрежение или хармония.
Друг важен компонент са композиционните елементи. Те са основна градивна единица на композицията. Може да се каже, че всички
елементи, влизащи в нея, са съществени за композиционното цяло.
Някои от тях обаче имат по-голямо значение от други. Композиционните елементи са много: фигури (геометрични, неправилни, човешки),
линии, цветове, типографски елементи и пр.
Важен за композицията е „композиционният център“. Той е онази част от произведението, която първа привлича вниманието. Композиционният център не се припокрива с геометричния център. Той може да бъде фигура, предмет, съчетание от линии, от светлини и сенки,
от цветни петна и типография или друго, което в най-голяма степен
акцентира замисъла на автора.
Други ключови понятия в композирането са: баланс, равновесие,
оптичното тегло, последователност, мащабиране, контраст, ритъм,
единство.
Композицията се основава на баланса и равновесието на масите.
Балансирането се осъществява посредством изравняване на оптичното тегло на елементите, изграждащи композицията, чрез комбиниране
на размера, разстоянието, местоположението, тонално-цветовото съотношение и контраста. Балансът и равновесието в известна степен се
припокриват в композицията. Равновесие се постига тогава, когато се
уравновесят нейните елементи. Балансът е жизнено важен в дизайна.
Когато елементите са небалансирани, те внушават напрежение, нестабилност и дори хаос – разбира се, точно това може да е търсеният
ефект и избраният метод за привличане и задържане на вниманието
на публиката. Графичният баланс означава разполагането на елементите на дизайна по такъв начин, че да изглеждат стабилно и естестве45

но. Такъв вид графично равновесие може да се постигне чрез два подхода – симетрия и асиметрия.
Симетрията е по-лесна за изпълнение, изразява хармония и се
използва за създаване на образ на сериозни, традиционни, класически
и заслужаващи доверие комуникации. Базира се на принципа на симетрично разполагане на еднакви по тежест елементи от двете страни
на вертикалната или хоризонтална ос. Асиметрията е по-неформална,
много по-закачлива и динамична. При нея няма изискване за еднаквост от двете страни на оста, по-сложна е за изпълнение и включва
взаимно балансиране на елементите. Може да внуши усещане за движение и позволява разчупено подреждане на форми, цветове и елементи.
Оптичното тегло представлява визуална измервателна система и
се базира на следните принципи:
 Големите елементи обикновено тежат повече от малките;
 Тъмните области тежат повече от светлите;
 Цветното тежи повече от черно-бялото;
 По-ярките цветове тежат повече от приглушените;
 Компактните форми тежат повече от линейните форми;
 Необичайно оформените елементи привличат повече
внимание и тежат повече от тези с правилна форма;
 Елементите по-далеч от осите тежат повече.
Оптичното тегло често бива бъркано с термина „оптичния център“, което е грешно. Той е мястото, през което обикновено погледът
на читателя „влиза“ в страницата. Погледът гравитира към област
върху страницата малко над и малко вляво от геометричния център.
За да се откъсне погледът от това място, е нужен силен акцент, който
да привлече вниманието.
Последователността на разположението на елементите е от съществено значение и е свързана с познаването и разбирането на това
как човешкото око обработва информацията, а това помага при планирането на разпределението и оформлението. Дизайнерът има за задача да води читателя през информационния поток и да рационализира комуникацията чрез елегантна последователност на посланията. В
Западния свят погледът на читателя се движи обикновено от ляво надясно и отгоре надолу, за разлика от този от Изтока. Погледът ни
обикновено обхожда страницата с движение във формата на буквата
Z, започвайки горе вляво и напускайки долу вдясно. Това е изключително важно при построяването на хармоничен, последователен и
добре балансиран графичен дизайн.
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Контрастът е важен способ в композирането. Той се изразява в
съпоставяне на различни качества на композиционните елементи.
Контрастът може да бъде цветови, светлинен, на форми и обеми, асоциативен и пр. Той подчертава качествата като ги противопоставя.
Примерно върху контраста между светло и тъмно се изгражда обемът,
а между близко и далеч – пространството.
Ритъмът е друг важен принцип на композицията. Той се постига
като се използват повтарящи се елементи като форми, линии, цветове,
но може да се изгражда само при наличието на повече от пет елемента. Ритъмът създава определена игривост и динамика в дизайна.
Единството е обединяването на малки групи от елементи в един
по-голям обект. То придава цялост и завършеност на композицията.
Без този фактор нито една композиция няма да изглежда завършена,
нито един дизайн хармоничен.
Всички тези правила в композирането с пълна сила важат за
графичния дизайн и могат да се прилагат при оформянето на всички
видове печатна и друга реклама.
В днешно време много от нас изглежда се отдръпват и позабравят основните принципи на композицията в дизайна. Има все повече и
повече хора, създаващи графично съдържание, които е добре да се запознаят с най-важните правила, преди да започнат да бълват дизайни,
пълни с безразборни градиенти от ляво на дясно, филтри и ефекти,
които софтуерът ни предоставя. Дори да предположим, че това е модерно за момента, ще дойде време, в което този стил ще бъде остарял
и неактуален и на негово място ще дойде нов. В историята това се е
повтаряло многократно, скоро това може да се случи и с днешните
тенденции.
Новите течения и тенденции идват и си отиват, но основните
принципи и правила в дизайна ще останат същите. Те са лепилото,
което държи високото ниво на професионалния дизайн и затова ние
трябва да ги знаем, да ги приемаме присърце и да ги прилагаме в работата си ежедневно.
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Трактовка на звука при флейтата –
универсално и индивидуално в съвременната
изпълнителска практика
Градивният материал на музикалната тъкан е тонът. Но в съвременната музикална практика е по-уместно да се използва общото понятие звук, защото то включва цял арсенал от шумови ефекти, съпътстващи тона. Затова трактовката на звука е от голямо значение, особено в
съвременното изпълнителско изкуство. Вниманието ни ще бъде насочено предимно към джазовата музика, защото при класическата има ясни
и точни критерии, които трябва да се съблюдават при звукоизвличане.
Те водят до постигане на чистота на тона (интонационна и темброва),
ясна артикулация и т. н., чието спазване е задължително за постигане на
качествена интерпретация на стила.
В джаза към звука се подхожда по различен начин. Тук музикантът
излиза от универсалното и търси индивидуалното, което да го прави
разпознаваем не само по отношение на стила, но и по тембъра. Свободата в джаза провокира изпълнителя да търси различни тембри, звукови
ефекти, шумови и тракащи прийоми, с които да се доближи до афроамериканските традиции, от една страна, а от друга, да се води от личната си чувствителност и естетическа нагласа. Всичко това, разбира се, е
свързано с експериментиране, обединяващо в себе си знанията и майсторството на интерпретатора, включващо всички музикално-изразни
средства от възникването на музикалното изкуство до наши дни.
Реално погледнато, постановката на звукоизвличане при флейтата в
различните стилове е еднаква. В джаза обаче тя търпи известни отклонения, което води и до различията в тембъра и качеството на тона. За
постигане на чист, качествен тон, определящи са: амбушюрната постановка, положението на лабията и силата на вдухвания въздух. Лабиалният отвор трябва да бъде покрит около една трета. Това е стандартното
положение, което търпи известни корекции в зависимост от конструкцията на инструмента – форма на лабиалния отвор, разположение на
клапите, наличие на Н-фус, т. е. удължена ли е флейтата, и не на последно място – материалът, от който е изработена. Както е известно, при
класическото свирене приоритет е чистият, ясен тон, постигнат чрез
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определена въздушна струя, водеща приблизително до динамика mf.
Оттук – нататък се изграждат други динамични нюанси, което е свързано с промяна в постановката на звукоизвличане. При джазовото свирене
тези компоненти също са основополагащи, но търсенето на характерен,
индивидуален тембър на звука е от основно значение. От това произтича и разликата в тона на класическия и джазовия флейтист. Тук е мястото да отбележим, че съществува разлика в качеството на тона в джаза,
постигнато от съзнателни, целенасочени търсения на флейтисти, свирещи само на този инструмент и флейтисти-саксофонисти, на които им
убягват тънкостите на флейтовата постановка на звукоизвличане и приемат произведения тон като даденост. Разбира се, има изключения, които заслужават адмирации, такъв например е джазменът Джо Фаръл.
В тази тема обект на нашето внимание са флейтисти – интерпретатори само на този инструмент, които познават изцяло техническите му
възможности, владеят го до съвършенство и благодарение на това брилянтно го използват в изпълнителската си практика. При тях, наблюдаваме три основни аспекта на трактовка на звука.
Първият е свързан с класическия начин на звукоизвличане, водещ
до използване на чист и красив тон. В този аспект можем да отбележим
адаптирането на класически звучащия тон на флейтата към джаза, типично за Хюбърт Лоус. В средата на 60-те флейтистът демонстрира, че
изключителната класическа техника може да бъде адаптирана за
„bebop“ и модалния джаз.
Вторият начин на трактовка на звука се характеризира със силен,
тембрист и обемен тон, търсен и постигнат от флейтиста Дейв Валентин. Силата на въздушната струя, в известна степен, е правопропорционална на напрежението в устните. Това, заедно с промяна на положението на лабията, води до изменение в тембъра, обема и силата на тона.
Тук от важно значение е и формата на лабиалния отвор. По-силното
вдухване и завъртането на лабията леко навън, за постигане на по-силен
и обемен тон, води и до повишаване на височината му. Това трябва да
се вземе под внимание от изпълнителя и да се има предвид при настройването на инструмента. Без да излизаме от контекста, в не малко
случаи, силата на звука се търси принудително поради факта, че флейтата е тих инструмент и въпреки усилвателната техника, трудно надсвирва ритъм секцията. Това е основният проблем, поради който флейтата не се използва активно в джаза в по-ранните периоди. Той е породен
от нарастващата сила на ударните инструменти в комбото, водеща до
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засилване на звука на баса и пианото, търсещи баланс с ударните, което
принуждава солиста-флейтист също да свири в по-силна динамика.
Третият аспект е свързан с целенасоченото търсене на свистящ
звук, какъвто използва флейтистът Хърби Ман (Хърбърт Джей Соломон, 1930 К 2003). Това най-вероятно е във връзка с изявите му в покомерсиалния джаз, повлиян от поп музиката. В младежките си години
Ман свири на саксофон, въпреки това той е първият модерен джаз
флейтист, който прави кариера изцяло с инструмента флейта. Неговият
джаз тембър, както и разнообразието от използвани етнически стилове
от Латинска Америка и Средния Изток, го води до висока популярност
и успех.
За постигане на различията в траковката на звука, основно
значение при постановката на звукоизвличане има езикът, работата на
който води до различна артикулация. Решаващо значение във
флейтовото изпълнителско изкуство има осъзнаването на
артикулацията като техника на звукоизвличане. Този проблем е
поставен още в първата школа за flauto traverso (1707 г.), в която
Отетер подробно разглежда въпросите, свързани с артикулацията. Той
предлага на изпълнителите да регулират атакатан въз основа на
собствения си вкус и слухови усещания (особено актуално за джаза),
независимо от начина на разположение на нотите и вида на размера
(свързано с теорията на афекта през Бароковата епоха).
Най-пълно и задълбочено от старите майстори разглежда
въпросите за флейтовата артикулация Кванц. Според него функцията
на езика при свирене на флейта e пряко свързана с една от целите на
артикулацията – да служи за по-ясна изява на чувствата.
Артикулацията трябва да спомогне за оживяването на израза на
емоциите в пиесите от различни видове, да отговаря на настроението
заложено в тях – весели, тъжни, възвишени, меланхолични... Работата
на езика за флейтовата артикулация има същото значение, което има
лъка за цигулката.
Артикулацията, както и силата на звука, трябва да бъдат
съобразени с акустичните условия и размера на помещението, а също и
с ансамбъла.
Фонетичната структура може да допринесе не само за решаване на
проблема с бързото действие на езика, но и за изразителния изказ на
мелодията, различното оцветяване на звученето на пиесите или
фрагментите, което се постига чрез твърда или мека атака, разликите
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между сричките, встъпващи на силни и слаби метрични времена, както
и звукоизвличане без участието на езика.
С разнообразието от артикулационни средства, на които се
позовават флейтистите, може да се компенсира липсата на щрихови
обозначения при Барокови и джазови произведения, а също да се
постигнат различни цветове/окраски на звученето на инструмента.
Освен с описаните конвенционални аспекти в трактовката на звука,
флейтовата интерпретация в джаза клони и към авангардни търсения,
някои от които се утвърждават в практиката. Например Сам Мост е общо кредитиран с това да бъде първият флейтист, пеещ във флейтата,
докато свири. Тази техника е усвоена през 60-те години от Хърби Ман,
Сахиб Шихаб и Юсеф Латиф, които освен това изговарят срички в инструмента, за да постигнат необикновени артикулации и звукови комбинации. Дейв Валентин доразвива техниката на свирене с пеене до ниво,
в което се получават интонационно чисти хармонични интервали (двуглас), сякаш инструментът е хармоничен. Роланд Кърк и пее, и говори
във флейтата, за да получи скърцащ и жужащ ефект, като в пиесата
„You did it, you did it“ от албума „We Free Kings“, записан през 1961 г..
В търсене на различен тембър, той записва на бамбукова флейта и различни видове свирки. На конвенционалната флейта е един от първите,
който въвежда използването на клапанни кликвания и други ударни
звуци. През 50-те и началото на 60-те години експериментите със звуци
водят до иновации, които разрушават много табута. По същото време
развитието на джаз-флейтовото свирене влияе върху света на поп музиката. Флейтистът и лидер на бандата „Jethro Tull“, Ян Андерсън, е силно повлиян от Роланд Кърк и доразвива техниката на пеене с вдухване
по свой маниер. Това става запазена марка на успешната поп група, чиято популярност засилва интереса на младото поколение към инструмента флейта.
Юсеф Латиф е повлиян от ориенталската музика и е първият джаз
флейтист, който използва различни видове етническа флейта, като китайската, арабската „nai“ и флейтата „ma ma“, изобретена от самия него.
Негови изпълнения могат да бъдат чути в албумите „The Sounds Of
Yusef Lateef“, записан през 1957 г., и „The Golden Flute“ – 1966 г. Латиф
печели международно признание в началото на 60-те години, като член
на известния Cannonball Adderley Sextet.
По същото време се забелязва нарастващо взаимно влияние между
джаз и етническа музика. Индийската музика импонира на звучността
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на флейтата и провокира у изпълнителите търсене на нова трактовка на
звука, популяризирана от Панналал Гош и развита от Рагхунат Сет и
Харипрасад Чаурасиа. Тя стимулира някои джаз флейтисти да включат
елементи от тези техники в собствените си идиоми. Например флейтистът Пол Хорн се отклонява от стила „bebop“ и се съсредоточава върху
създаването на музика от красиви звуци. Комбинирано с неговия интерес към трансценденталната медитация, той е дълбоко повлиян от музиката на Индия и реализира много записи, експериментирайки със звука. Най-успешният от тях е албумът „Inside“ – 1968 г., записан в Тадж
Махал (Индия) и в Хеопсовата пирамида (Египет).
Виртуозни флейтисти като Северино Газелони експериментират с
нови звуци и техники. Двата много различни свята на флейтата – джаза
и класическата музика започват да оказват силно влияние един на друг.
Когато революционният джаз флейтист Ерик Долфи е на турне в Европа, той взема уроци при Северино Газелони, дълбоко заинтригуван от
експерименталната му дейност. Газелони, от своя страна, е впечатлен от
ритмичните иновации, използвани от Долфи в неговите импровизации.
Джазменът също така е силно вдъхновен от звуците на природата и сериозно работи за тяхното възпроизвеждане на флейтата. Някои от тези
звуци, като вятъра и птичите песни, по-късно включва в свои самостоятелни импровизации и каденци. Флейтата на Долфи е завещана на найблизкия му приятел, легендарния саксофонист Джон Колтрейн, който
свири с нея на един от последните си записи. Във връзка с този аспект,
трябва да отбележим, че Дейв Валентин, използвайки различни видове
флейти, импровизира музика, която създава асоциации с природни звукови картини.
През 80-те години Хюбърт Лоус експериментира в сътрудничество
с класическия флейтист Жан-Пиер Рампал, с когото изнасят множество
концерти. През 1999 г. съвместната работа между британския флейтист
Mайк Мауър и ирландския флейтист Джеймс Галуей води до реализация на записа „Tango del Fuego“. В този „crossover“ стил „импровизациите“, написани от Mауер, са живо и убедително изсвирени от Галуей.
В полето на модерната музика се забелязва стремеж към изучаване
на неизследвания и неизползван потенциал на флейтата. Изследване в
областта на „multiphonics“ е извършено от американския флейтист Робърт Дик, чиято книга – „The Other Flute“, е силно препоръчвана на
съвременните флейтисти. Той се впуска и в разглеждане теория на имп-
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ровизацията, свързана с темата за записното право „Jazz Standards on
Mars“, 1998 г.
Непрестанните търсения и динамизъм на музикалното светоусещане провокират изпълнителя в търсене на нови, различни асоциативни
връзки между творческата свобода и естетическата нагласа, между художествената чувствителност и личностната интенция на музиканта.
Всичко това обяснява употребата на различни тембри, звукови ефекти,
шумови и тракащи прийоми, за да се стигне до онази трактовка на звука
– оразличила тона между класическия и джазовия флейтист, но и изправила флейтата пред новите изпитания на експеримента, в чиято закодираност музикалните възможности на инструмента са сякаш неизчерпаеми.
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Румяна Филкова, хон. преподавател
Мнение от проф. д-р Светла Станилова

Ролята и значението на обредните песни
в обичая „Водици“ от с. Добърско
Пиринският музикален фолклор се отличава с голяма пъстрота,
разнообразие и богатство. Това е и предпоставка за голям изследователски интерес от редица фолколористи. В частност песенната традиция е развита особено силно. Песента е неизменен спътник на народа,
отразяващ неговата култура, бит и душевни състояния. Тя е обединител на текст, мелодия и танц. В Пиринската музикално-фолклорна
практика се забелязва доминиране на вокалната над инструменталната традиция. Това до голяма степен се дължи на факта, че инструменталните мелодии (с малки изключения) са заимствани от песните. В
танцовата традиция се очертават много обредни хора, съпътстващи
почти всички календарни празници: „обредното хоро може да се изпълнява само на песен“ (5, стр. 565). Обредните песни се отличават
със своята старинност и сакралност.
Изключителен интерес за теренно проучване представлява обичаят „Водици“ от село Добърско – Разложко и свързаните с него обредни песни. Селището е разположено в Югоизточната част на Рила,
в така наречената от местното население околност „Припеците“.
Уникален паметник от Средновековието е и Добърската църква, която
свидетелства за богат духовен живот в този край. Местните жители
ревниво са опазвали традиците през годините чрез обичаите и обредите. На почит са били всички календарни празници Коледа, Васильовден, Тодоровден, Великден и Гергьовден.
Празнуването на Водици в с. Добърско е в три дни от календарната обредност – Йордановден, Ивановден и Бабинден. Това е „твърде емоционален обичай с доста песенни изпълнения-благословии“ (2,
стр. 63). Обредните песни, наречени „водични“, се изпълняват само от
моми „водичарки“. Водата е основен елемент в целия обред. Тя е
„нещо свещено“ със своята очистваща функция. Хората са вярвали, че
е символ на живот, пропъжда всяко зло, лекува, гадае, предсказва и
има магическа сила.
Първия ден (Йордановден) водичарките ходят на реката, ритуално се измиват за здраве и наливат котле със „светена“ вода. Води54

чарската група е съставена от шест момичета на възраст от 15 – 18 години. Песенното им изпълнение е двугласно – антифонно, в две групи. Една мома „води“: „она требе да е гласовита, та да ги надпее“
(инф. Р. Корумова – 69 г.), а две „слагат“ (полагат). Първата обикновено носи котлето със „светена“ вода, от която пръска с китка босилек. Водичните песни се изпълняват само върху четири мелодии.
Подготовката за самия обичай се извършва на Йордановден. Водичарската група се събира в дома на една от момите, наречена „домакинка“, която има майка или баба „декаа ги знаат водичните песни“ (инф. С. Попова – 73 г.). Всяка една от тях носи различна храна за
вечеря. В къщата, в която ще преспят, водичарките си припомнят, разучават и подбират песните, набелязват домовете, които ще посетят.
Рано сутринта на Ивановден водичарките стават и обикалят селото. После чакат да мине черквата и тръгват по къщите. Още с влизането в двора, ходейки момите запяват „Югримко девокьо“, като по
този начин известяват стопаните. Песента е в tempo rubato, като мелодията има своя вътрешна метроритмична пулсация, подчертана на отделни срички. Пее се двугласно на отпяване и запяване. Изпятият от
първата група стих е с недоизказана сричка в края на фразата, която
се допява при повторението на текста от втората. Формата на песента
е двуредична, едноделна. Мелодията е в еолийски лад, с тесен тонов
обем – до ч. 4, с подтоничен тон, отстоящ на г. 2 от тониката. Двата
гласа встъпват в унисон от него и след това се разделят. Вторият глас
лежи постоянно върху тониката, като на места се среща кръстосване
на гласовете (първият глас слиза на подтоничния). Орнаментиката е
представена от единичен и двоен форшлаг.
„Югрикмо девокьо, мори луда мла-/2да
дотекла е вода, матна и порой-/2на
Сминдаревчице ле, джиздава дево-/2кьо
Бегала е в село, село Сминдарев-/2ка. “
Изп. от Мария Т. Балакчиева – 66 г., Рада П. Корумова – 69 г.,
Смилена П. Попова – 73 г.
След изпяването на първата песен водичарките изпълняват различни песни на хоро за всеки един член от семейството, като се спазва йерархията – от най-възрастен до най-малък.
Песен за стопанина на къщата:
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„Стани нине, господине,
стани горе, посрещни не,
какви гости сме ти дощли
каков кулак ке ти кажем...“
Изп. Верка Ив. Кънчева – 71 г., Елена Ат. Бельова – 74 г., Елена
Д. Вучкова – 61 г.
За стопанка:
„Бре Идро-Видро, стара кметице,
бре Идра оди, по нея води,
по нея води до два гъгъба,
по гълъбето – две паюници...“
Изп. Кръста Ж. Желева – 70 г.
Ако в къщата има млада невеста с малко дете, една от момите го
взема на ръце и го залюлява, а останалите пеят подходящи песни:
„Провикнала се Аница
Из високите чарда-/2ци
Ю ръце й мъжко дете...“
„Ка не роди макя змия,
Еми роди камувено,
Камувено, убавено...“
Изп. Смилена П. Попова – 73 г.
„Йоване ле, галено дете,
майча Йован нагали-/2ла
с пресно го млеко пои-/2ла...“
(Последната песен е записана за първи път от Вук Караджич
през 1822 г.)
Пеят се още песни за мома за женене – „Цветице ле, руса Цвето“, за левент юнак – „Костадине левенине“, за ученик – „Тудоро ле,
граматиче“, за младо семейство, за попадия, за дюлгерин и други.
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Водеща е основната идея – пожелание за здраве, благополучие,
хубост, успех, женитба, любов и щастие. Хармонията между текста и
обредния момент е жизнено важно условие за достигане на висока
емоционалност на участничките. Благославянето на всеки член в къщата става като водичарките пеейки играят обредно хоро около него.
Една от момите, която носи котлето със светената вода, го „попръсква“. „Благословеният“ от своя страна пуска в него монети. Хорото,
което играят, е „водено“ в кръг, с ниски, почти „ходени“ движения.
Между музикалната и танцувалната фраза има периодичен синхрон.
Хватът е за пояс, като подредбата на момите не е случайна – в началото и в края са двете „водачки“, а по средата – „слагачките“.
При напускането на къщата водичарките и домакините си разменят благословии: „А догодина да шета млада невеста в тоя дом,
да се народаа фногу деца, стадата да близнаа!“; „Айде па вие догодина да се ожените!“; „Да мине пиле, па да каже: АМИН!“
(инф. К. Борумова – 80 г). Отново се пее песента „Югримко девокьо“.
След приключване на обредното обхождане из селото, момичетата се връщат отново в същата къща, откъдето са тръгнали. Там те
делят по равно дарените им пари, обядват и се разотиват. На другия
ден (Бабинден) младите жени-родилки ходят при акуширалите им при
раждане баби, като им поливат за ритуално миене на ръцете със светена вода.
Водичните песни може да се разглеждат като част от календарно-обредните празници и в частност със самия обред. Интересна е
тяхната функционална устойчивост, която според информаторите,
всичките тези песни не се изпълняват по друг повод, а само на този
ден. Проследявайки тематиката им, начина на изпяване и идейната
заложба се забелязва сходство с лазарските и коледарските.
В наши дни водичните песни все още могат да се запишат, но не
битуват като обредна практика. При теренното ми проучване и разговора с информаторките стана ясно, че обичаят Водици се е изпълнявал последно през 1958г., като само една от тях (баба Ката Борумова –
80 г.) е била водичарка. Благодарение на приемствеността от поколение на поколение те са успяли да съхранят, до известна степен, в чист
вид песните. В миналото са се пяли 35 различни текстове, до наши
дни са се запазили около 25, които се изпълняват само на 4 мелодии.
Едната мелодия (песента „Югримко девокьо“), разгледана по-горе, е
безмензурна. Останалите три мелодии са съответно в 2/4, 3/8 и 9/16
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размери, като тази „размерна рамка“ е много условна по отношение
на живата народна практика, защото народът не прави разлика кога и
в какви тактове изпълнява песните си. Типичните белези на обредните песни важат и тук – характерната едноделна, двуредична форма,
тесен тонов обем с лежащ само на тониката втори глас. Речитативната
мелодия в еолийски лад се „върти“ около тониката. Първият глас не
се отклонява на големи интервали от бурдониращия втори. Секундата, която се образува, е най-често голяма, кръстосване на гласовете
има, като вторият глас остава на тониката. Мелодиите са бедни откъм
орнаментика.
Водичарките са носителки на характерния маниер за женско пеене за района на Разлог. Гръден механизъм на звукообразуване, гръдно резониране, твърда атака на тона. Това е в следствие на тесния тонов обем на песните, теситурата, в която се изпълняват, и близостта
им до разговорната реч – предпоставка за удобно пеене. Тембровата
звучност на гласовете като цяло се отличава с кадифена мекота. Първите гласове са по-изнесени, по-звучни, (неслучайно за водачка се избира най-гласовитата). Вторите са плътни, наситени с много обертонове. Постигането на единна вокална линия, спятост и темброво препокриване, ясна артикулация и дикция е продиктувано от еднаквото
вокалообразуване, обусловено от диалектните особености в селището
и от многогодишната им практика като автентична певческа група.
Орнаментирането при водачките е сведено дотолкова, колкото
позволяват самите обредни песни – единичен и двоен форшлаг и мордент. Специфичен похват, който се забелязва в изпълнителския стил
на водичарките, е наличието на подемен тон върху гласна в началото
на песен или фраза.
Обичайно-обредният песенен фолклор е заемал изключително
важно място в живота на хората от с. Добърско, със своята освещаваща и пречистваща функция. Обредните песни – самобитни и оригинални, отличаващи се с богатство на мотиви, теми и образи, се определят като едни от най-старинните в българския фолклор.
Запазването на уникалните ни образци от фолклорното ни наследство се поддържа и съхранява от автентичните групи за изворен
фолклор по селските читалища. „Истинските съвременни изпълнители се стремят да изградят свой собствен почерк, свой стил и възможност за изява. А това може да се осъществи, когато се познава
традицията и фолклорното богатство на родния край“ (4, стр. 172).
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Децата аутисти и народните танци
„Детският аутизъм е описан за първи път от Лео Канер през
1943 г. в статията „Autistic Disturbances of Affective Contact“ …, авторът въвежда термина „аутизъм“, за да обозначи едно сравнително
рядко заболяване, засягащо цялостното развитие на някои деца в първите три години от живота и оставящо трайни последици във функционирането на индивида в продължение на целия живот.“ [1, стр. 7]
Децата с аутизъм са част от нашето общество. Те са със специални образователни потребности (СОП) „различни“ от връстниците
си. „Това са деца с физически, сензорни (слухови, зрителни), интелектуални, комуникативни (езиково-говорни) нарушения и с множество
увреждания.“ [2, стр. 14]
Тези деца трудно възприемат, усвояват и разбират информацията и имат затруднения в интегрирането си в обществото. Това е така,
защото те са изолирани, неприемливи, различни и нямат достъп до
нови среди за общуване. Чрез специално обучение, психология и създаване на специална среда за обучение те да могат да се обучават, като за целта се откриват центрове за работа с деца аутисти. Изготвят се
индивидуални обучителни програми, насочени към конкретните
проблеми на децата, с цел въвличане на детето в дейност. Актуални са
терапията в група, музикотерапии, арт терапии, детски клубове по интереси и др.
Чувствайки се съпричастни към проблемите на тези деца и
имайки желание да дадем своя принос в тяхното приобщаване към
света и обществото, решихме да се опитаме да ги запознаем с българските народни танци, песни и музика.
Работата с аутичните деца в учебно-тренировъчната репетиция и
преподаването на български народни танци е труден, продължителен
и много отговорен процес. От голямо значение е децата първо да
свикнат с присъствието на хореографа педагог и да контактуват с него. Необходимо е да се осъществи връзка помежду им, като по този
начин те да могат успешно да уловят добронамереност, отговорност и
подкрепа за тяхното по нататъшно развитие. За да се осъществи тази
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връзка помежду им, е необходим понякога и телесният контакт. По
този начин се снижава нивото на тревожност у тях. „При тях съществуват значителни проблеми с концентрацията – парадокс за индивиди,
способни в продължение на часове да извършват еднотипни, повтарящи се действия“. [1, стр. 17] Децата аутисти имат безцелни хаотични движения и клатения и за да се избегнат тези монотонни и повтарящи се движения, им помагат емоционално елементарни танцувални
движения (стъпки в кръг, хлопка…) При децата аутисти в репетиционния процес е важно дейността да е отчетлива, т.е. каква последователност на танцови движения да извършат (с ръце или крака) и какъв
финал ще имат. След това се пристъпва към прилагането на елементарни задачи: игри – индивидуални или групови, според индивидуалните особености на децата, както и елементи от танцови движения.
Тези деца понякога се нуждаят и от физическа помощ в организацията и постановката на тялото. Това е индивидуално, според реакциите
им и степента на проява на аутистичното състояние. От страна на хореографа танцовите движения и действия с ръцете и краката трябва да
се показват отделно, защото децата нямат координация. Необходимо е
голямо търпение и непрекъсната повторяемост на елементарни движения (стъпки вдясно и ляво, стъпки напред и назад, скокове, набивания, лостове, пружинки и др.). Ето защо са решаващи редовните занятия, за запаметяване и привикване на двигателни танцови умения, и
многократните повторения. Ако им се даде реквизит – цвете или кърпа, това допълнително създава предпоставки за активност. Във връзка
със спецификата на възприемане, се дават конкретни указания, които
са еднозначни и кратки.Така децата виждат план на своите действия,
по-спокойни са и по-уравновесени. Работи се по схема, за да видят
крайния, достъпен резултат за тях.
Музиката и танцът са тези, които по непосредствен начин биха
могли да организират, да стимулират положително и да раздвижат
децата. В етапите на репетицията най-важното е да се формира желание да слушат музика и да изпълняват елементарни стъпки, да осъзнават възможностите на тялото си. В учебния процес се забелязва, че
децата аутисти изпитват голямо удоволствие да слушат ритмична музика и да изпълняват движения в такт. Обучението е на базата на имитиране на реакции и движения. При някои движения се използва много пряка имитация, но също така, при някои по-трудни задачи, трябва
да се подпомага детето с ръка, като физически се придвижат части от
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тялото. Има много движения, които са достъпни, като първоначално
се демонстрира даден модел, а после се подпомага с допълнителен
стимул. С музикално-танцовата дейност се развиват отношение към
музикалната култура и същевременно елементарни навици за танцовото изкуство. Така децата се заслушват в музиката, реагират чрез
движение на ръцете и краката (пляскането с ръце по такта на музиката, ритмично ходене). Времетраенето в заниманията по народни танци
може да достигне до час, като се има предвид моментното състояние
на децата.
За да може хореографът педагог да осъществи творчески процес,
от значение е действията му да са предварително организирани. Той
трябва да има цел, танцувално действие и правила. Целта е децата да
проявят интерес към танцовото изкуство, да постигнат резултат от
поставеното елементарно танцово движение, да се изисква макар и
минимално правилно изпълнение. Правилата се изискват в началото
на репетиционния процес. Разясняват се така, че децата да могат да ги
разберат и повторят многократно. Хореографът може да показва и определени действия, движения, които помагат на децата да разберат
танцувалния елемент. Ако в танцуването се допуснат грешки, внимателно и тактично се обяснява повторно. Насърчават се срамежливите
и чувствителните, които изпитват затруднение при изпълнение на
елементи, движения и композиция в танцовия процес. При затвърждаването им отново се припомнят правилата, за да се постигне целта.
Народните танците при деца аутисти допринасят за:
– концентрация;
– целенасочено използване на енергията;
– общуване с връстниците и околните;
– изразяване на емоция;
– стимулиране на сетивата и тяхното умение за възприемане;
– развиват музикално-танцовите си умения и подобряват слуховото си възприятие.
Важен момент от работата в учебно-тренировъчния процес е организирането и реализирането на поставената от хореографа танцувална задача. Най-трудно е да се привлече вниманието на аутистите,
като в този процес от особена важност е съдействието и подкрепата
на родителите им. Много важно е те да се включат в процеса на обучение, в разработването на танцовите композиции, да участват в контрола на децата си за подобряване и усвояване на танцовите стъпки.
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Хореографът педагог и родителите на деца със специални образователни потребности трябва да работят в екип с активни взаимоотношения помежду си, да станат партньори, за да бъде работният процес лесен и полезен.
Ефектът на групова работа в урока е да се организира вътрешна
емоционална среда, активно да участват всички деца и родители за
обмяна на информация и комуникация. От значение е децата със специални образователни потребности да се опознаят помежду си, да показват толерантност и съвместимост едни към други. Децата аутисти
имат ниска адаптация в социалните взаимоотношения. Посредством
обучението им по народните танци се цели те да могат да покажат
добро поведение, концентрация, координация, внимание и увеличаване на желанието да танцуват. Чрез всичко това те биха постигнали
една по-голяма комуникативност и съответно адаптираност към обкръжаващата ги социална среда.
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За гагаузите и техния песенен фолклор
Гагаузкият народ е извървял дълъг исторически път в своето
развитие. Един от първите, които регистрират територията с гагаузки
селища в България е Константин Иречек. След проучване в Североизточна България, чешкият учен определя района на местоживеене на
гагаузите по следния начин: „От Варна техните села се редят край
морето чак до Дунавското устие, като имат известен център в Балчик... Във вътрешността те живеят в северната част на Провадийско...
Срещат се и в степите около Добрич, както и край Дунава в Силистра.“23 Днес като гагаузки се определят селищата Каварна, Варна, Балчик, Орешак, Кичево, Куманово, Виница, Метличина, Червенци,
Брестак, Михалич, Добротич, Есеница, Изворник, Приморци, Горичане, Раковски, Божурец, Войвода, Тръница, Шабла, Поручик Чунчево,
Църква, Генерал Кантаржиево, Клементово, Осеново, Екрене, Вълчидол, Българево...
Освен в България, гагаузи живеят и в Молдова, Украйна, Румъния
и Гърция. Общият им брой се изчислява на около 200 хиляди. Основната маса от това население обитава Буджакската степ, разположена между реките Днестър, Прут, Дунав и Черно море, дошли тук от Добруджа
по време на Руско – турската война през 1806 – 1912 година.24
В годините на турското робство част от гагаузите – тези, които
живеят по Черноморието, попадат под влияние на гръцката църква.
Впоследствие тях ги определят като „приморски“ или „хасъл“ („същински“) гагаузи, а другите, които живеели във вътрешността на Добруджа – „български“ гагаузи. В хронологически аспект пръв Иречек
(1899 г.) въвежда в научната литература разграничаването на гагаузите
в България. Считайки ги за старо население (от куманско потекло) в
23
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Североизточна България, чешкият учен отбелязва, че освен в крайморските селища, една част от тях живеят по-навътре от морето – в Добричко и Провадийско. Идеята за диференцирането на тези гагаузи от
крайморските е заложена в изказаното мнение, че те са много „побългарени“. Основният белег, по който изследователят определя посоченото население във вътрешността като „гагаузи“, не е придържането
към гръцката църква, а най-вече говоренето на турски език.25
Повече от 130 години изследователите спорят за произхода на гагаузите - едни ги смятат за потурчени българи, а други – за потомци на
тюркски номадски племена.26 „Гагаузите – това са потомци на средновековните тюркски номадски племена – печенеги, тюрки–огузи, берендеи, половци и други, причислени към изчезналите народи, чергарували
в северното причерноморие и на територията на днешното им разселване от IX – XIII век, много преди появата на турците – османлии в региона. В процеса на миграцията по време на ранното средновековие, засилена вследствие на татаро-монголското нашествие, предшествениците
на гагаузите са се премествали на вълни в черноморските равнини, в така наречената Добруджа, където през 13 – 15 век са създали своя държавност „Узи ейалет“, разрушена от османските завоеватели“.27
В статията „Гагаузите“, Д. Танасогло пише, че прадедите на гагаузите са живели в предпланините на Алтай до средата на VI век. По
късно, във връзка с образуването на тюркски каганат (в предпланините на Алтай), те започнали да се придвижват на Запад и се установили
в степите на Сър Даря и Аралско море, където през VIII-ми век образували Огузки каганат. Той се разпаднал в последствие на три части,
една от които не приела исляма и нарекла себе си „хак–огуз“ (истински огуз). Тази част впоследствие се отправила към руските степи, а
оттам през есента на 1064 година преминала Дунава и се установила в
Добруджа, създавайки на Балканите „огузка“ държава.
В. И. Григорович през 1862 г. предлага идеята, че гагаузите са
потомци на куманите, които се заселват по българските земи през 11 –
25
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12 век. Идеята за куманския произход на гагаузите се обособява като
хипотеза и в работите на чешкия историк К. Иречек... Според него
именно куманите се наричали „огузи“, или „узи“, и оттам извежда
названието „гагаузи“. По-късно руският тюрколог В. Радлов, а след
него и проф. Ст. Младенов предполагат, че името „гагаузи“ е от
„гьок-уз“, т.е. „сини узи“, имайки пред вид представата, че куманите
били синеоки, със светли коси. Куманската хипотеза събужда научен
интерес, намира развитие и последователи и сред българските учени:
Кънчов, Романски, Шишманов, Иширков...28
В началото на 19 век, в резултат на турските гонения, голяма част
от гагаузите напускат Добруджа, отново преминават река Дунав и се
заселват в Буджак.29 И така този етнос се заселва в Бесарабия (Буджакската степ), като „българските“ гагаузи заели южната, а „хасъл“ гагаузите – северната част. Днес тази територия е в пределите на Република
Молдова, където гагаузите имат своя автономна структура (република),
под названието Гагаузия. Българската администрация е признала българския произход на гагаузите, живеещи в тази бивша съветска република и е предоставила българско гражданство на онези, които заявят, че
се самоопределят като българи. В рамките на България те се идентифицират като българи. През 1900 г. гагаузите в България са били 5500, а
през 2001 г. като такива са посочени 540. При последното преброяване
през 2011 г. те влизат в процента „други“, което означава, че голяма
част са се самоопределили като българи. Характерно за гагаузите в
Добруджа е това, че имат добре запазени български обичаи и обреди,
обличат български носии и имат българско национално съзнание.
Днес в България смятат гагаузите за специфична общност, с тенденция за сливане с българите. В Бесарабия ги определят като „малка
група от тюркоезичен народ с християнско вероизповедание“. Разликата е, че в България вече не се говори гагаузки език.
Гагаузите в България изповядват християнската вяра, но говорят
на своя език обикновено само помежду си и в „домашна обстановка“.
В миналото по селата се е общувало масово (включително и общоселските събрания се провеждали) на тюркски език. Днес тази практика е
28
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прекратена, а старите хора, които владеят езика, говорят само на български. Много от младите знаят частично езика, но не го употребяват,
т.е. реалността подсказва, че този език клони към „изчезване“.
Фолклорът на гагаузите исторически и художествено съответства
на българския, като само текстово песните са двуезични (на български
и тюркски). Анализът показва, че количествено преобладават българските образци, включително и българо-езичната поезия. Факт е, че гагаузите в Бесарабия знаят и изпълняват добре както гагаузки, така и български песни. Друг факт е, че от средата на 19 век поради изселването
на по-голямата част от населението от Североизточна България в Бесарабия и последвалото заселване на тяхно място от друго българоезично
население, съчиняването и изпълняването на гагаузки песни е ставало
по-рядко. Днес както в домашна обстановка, така и в читалищната самодейност, потомствените гагаузи пеят само български песни.
Различни автори регистрират, че даже и гагаузите, които в ежедневното си общуване използват турски език, изпълняват по-голямата
част от песните си, особено обредните, на български език. Още Иречек
отбелязва, че гагаузите в североизточните краища често пеят български песни, според него – без да знаят какво съдържат. Подробни сведения за българоезичния песенен фолклор на гагаузите в Молдова дава
Занетов, който представя теренни записи, събрани лично от него още в
средата на 19 век. Показателно е документираното на терена в България обяснение на самите гагаузи по повод на техния песенен фолклор:
„Турски говорим, български пеем.“30 Важно е да се отбележи и установеното от изследователите заключение, че песенният фолклор на гагаузите представя предимно регионални варианти на български народни
песни, макар част от тях да се изпълняват на турски език.31
Изследователите имат различни становища по отношение на гагаузкия фолклор, които не винаги са афиширани директно. Така например, изхождайки от тезата, че гагаузите са езиково потурчени българи, В. Маринов32 отбелязва съществуването на песни на турски език
30
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във фолклора им, предлагайки обясненията на самите гагаузи: песните
са „също като българските, но аз ги изваждам с турски думи, аз уйдурдисвам песните на турски“. Наред с това изследователят споменава, че
някои гагаузи пеят песни на български, даже и често да не разбират
смисъла им, тъй като тези песни са предавани от поколение на поколение. По подобен начин, като следствие от превод и своеобразно калкиране, В. Маринов обяснява и двуезичието на гагаузката топонимия.
Кр. Баев33 публикува двадесетина исторически туркоезични песни на гагаузите от Североизточна България. Изследователят е на мнение, че документираните песни се „явяват паралелни на историческите
народни песни от българския песенен фолклор“. Това се обяснява с
идентичната историческа съдба на гагаузи и българи, а не като влияние
от страна на българските песни върху гагаузките.
Според личните впечатления на Батаклиев, Разбойников и Орманджиев34, гагаузите в Одринско, даже и в някои напълно „огагаузени“ села, пеят коледарските песни на български език, макар често да не
ги разбират. За разлика от това, за хайдути и войводи, както и хороводни песни са изцяло на турски език, или са смесени (на турски и
български).
В по-ново време Й. Коларова35 обръща внимание на двуезичието
на фолклора у гагаузите. Изследвайки лично гагаузи в Одринско, тя
установява, че голяма част от песенния им фолклор е на български
език и че гагаузите, въпреки че в някои случаи не знаят езика, предават
от поколение на поколение „папагал гиби“ българските песни. Коларова проследява най-общо присъствието на българския език: 1) в песенния фолклор – изцяло в обредните песни, част от хороводните и историческите; 2) в голяма част от обръщенията и определени фрази; 3) в
благословиите на Сурва и др. Подчертава се, че някои от песните на
турски език имат точно съответствие в българския фолклор или много
често в една песен има пасажи и на двата езика. Авторката е на мне33
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ние, че двуезичието на гагаузкия фолклор е присъща негова характеристика, очертаваща една самобитност, породена в български етнокултурен ареал. Ценното в нейните разработки е, че на базата на теренни
проучвания се очертават по-конкретно културните сфери, в които се
проявява билингвизмът на гагаузите.36
Изследователите, според които гагаузите са българи, но говорещи и турски език, базирайки на теренните си проучвания, установяват,
че у гагаузите песните на български език преобладават пред тези на
турски език и че българският фолклорен песенен репертоар е представителен за тяхната култура. Въз основа на теренна работа и анализ на
текстовете се регистрира, че част от турско-езичните песни на гагаузите се явяват преводни на български народни песни, а други са възприети от турския фолклор.
Единични са случаите, в които автори, поддържащи тезата, че гагаузите са отделна общност от българите, разглеждат техния фолклор
не само като туркоезичен, но като двуезичен. Л. Покровская37 обръща
внимание на двуезичието (често и на многоезичието на преселилите
гагаузи) във всекидневното общуване и в техния фолклор. Фактът, че
гагаузите пеят почти всички обредни и част от хороводните и историческите песни на български език, се представя обаче като резултат от
продължителното съжителство между гагаузи и българи.
Същевременно в някои издания фолклорът на гагаузите е представен изцяло като туркоезичен. Причината за този едностранчив подход
към културата на гагаузите не е трудно да бъде разчетена, ако се вземат
пред вид научните пристрастия на отделни автори към „тюркската“ и по
специално към „турската“ хипотеза за произхода на гагаузите.
Функционално тюркоезичните песни най-често се изпълняват
предимно на маса и то по определени поводи: (Какви песни пеехте, на
какъв език?) „Ний (сме) гагаузи, ама песни, такива работи (пеехме) на
български.“ (А на турски?) „А, не, турски нямаше, се на български.“
(Разбрах, че за любов и за сватба понякога са се пеели песни на турски?) „А, това са пей, ама на Коледа – не. На банкети мож’ да са пей,
на турски’й различно.“38
36

Коларова, Й. – 1982, 1983 1984, 1998.
Покровская, Л. А. „Синтаксис гагаузкого язика“, М, 1978, с. 6.
38
Интервю на Ж. Стаменова – с. Раковски, 1998, с мъж, роден 1935 г.
37
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Безспорен факт, регистриран от много автори, е, че гагаузите изпълняват голяма част от обредните песни задължително на български
език... В проучените селища, не само по мои, но и с поред наблюденията на други изследователи, интервюираните винаги подчертават, че
ако по други поводи, най-вече в миналото, е било допустимо да се изпълняват и турски песни, то на Коледа песните са на български език:
„(Какви песни пеехте на Коледа, на какъв език?) На Коледа български
се пее. На български, турски нямаше. На банкет, на туй, пее се турски песни, пее се. Обаче на Коледа не, не, турски песни не е имало, не е
имало.“39...
В заключение може да се обобщи, че гагаузите оформят своята
духовна среда в съответствие с реалната действителност около тях. В
основата на музикалната им култура е песенно-инструменталното народно творчество, което се проявява под формата на устна традиция.
То е преминало през историческите условия на времето и достигнало
до наши дни като едно своеобразно отражение на живота на този народ, който понякога е тъжен, дори трагичен, а понякога отразяващ и
радостни събития...

39

Интервю на В. Матеева, 1996 г., с. Божаново, Варненска област, магазинер,
род. 1915 г. в с. Божаново.
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Благовеста Калчева
Научен ръководител: доц. д-р Антон Андонов

Емблематичният за власите обичай
„Помана де виу“ (Помана приживе)
Народните влашки вярвания, надежди, стремежи пренасят всичко онова, което обкръжава човек, което му е потребно за живеене, което му служи, с което прекарва радости и скърби и което е в пряко
отношение към материалното му и духовно състояние, на онзи свят –
в отвъдното след смъртта.
За етно-спецификата на една общност са много фактите, които я
определят – езикът, начинът на живот, храна, облекло, къща. Може би
това са основните белези, защото те първи осъществяват контакта с
нас, защото те са очевидни и първосигнални. Но има случаи, в които
не материалната, а духовната култура, втъкана в конкретен обичай на
една етническа група, я прави неповторима, може би само подражаема. Случаи, в които в емблема се превръща обред, подчинен на конкретна философия. Такъв е случаят с власите от крайдунавските селища на Северозападна България и техният обред „Помана за жив“ (помана де виу) – предизвикал интерес в редица изследователи, носещ
философията за смъртта, душевността, надеждата на влаха.
Известният изследовател – познавач на българската и славянска
погребална обредност Христо Вакарелски, определя този обред като
„устройване на угощение, извършване на завещание и благотворителства от лица преди собствената им смърт с единствената мисъл „да се намери след смъртта им за душата им“. (1 – стр.174).
В този обичай се наблюдават езически – предхристиянски и
християнски представители, свързани с образа на отвъдното в културата на власите. Той е и една стъпка към очовечаването на невидимото, на живота след смъртта – „превръщането на непознатото, дивото, нечовешкото в организираната реалност, повтаряща земната.
От една страна, той „отваря пътя“ за предаване на всичко необходимо за онзи свят, а от друга – структурира природата на отвъдното, започвайки с небесните светила и водата и завършвайки с плодовете и цветята.“ (2 – стр. 63).
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А съществува ли наистина? Ако попитаме влаха – той с въодушевление ще ви отговори убеден, че дори там е много по-хубаво, поуютно и приживе се старае да си осигури максимален комфорт там
горе, на оня свят. Когато и да се случи това, влахът е вярвал, че каквото даде на тоя свят с ръка, това ще намери на оня свят. Стореното
добро на този свят, ще се възнагради на онзи и там душата ще блаженства.
Както вече казахме, смъртта за влаха има много важно, дори доминиращо значение. Мисълта за нея е вплетена в редица влашки обичаи и обреди. Границата между „двата свята“ е много по-лесно проходима, отколкото сред останалите етнически групи в района.
Помана или както е известно в цяла България – помен, се прави
навсякъде на определен брой дни, месеци или години след смъртта на
човек. След погребалния обред се извършва от близки на починалия.
При власите от Северозападна България този емблематичен за
тях обичай, където взаимодействието между „този“ и „онзи“ свят е
най – силно и най – ярко, се провежда и приживе, като изцяло си го
приготвя човекът, за когото се прави.
Помана приживе може да се прави почти през цялата година.
Таня Младенова от село Хърлец казва: „Само зимно време не
съм чувала да се прави. Сигурно, защото е студено и не може вън да
стане веселба“.
Характерното за този типичен влашки обичай е, че „чрез даруване“ живите си „изпращат“ вещи, с които ще се обслужват в отвъдното. Пищен, съпроводен с богато угощение и даряване като за сватба
празник. Дълго време след това в селото се помни и се споменава кой
какво си е изпратил там горе. Така всеки демонстрира благосъстоянието си.
Но защо ли „помана приживе“ присъства в културата на власите? От какво са продиктувани тези действия.
Със сигурност те не са само плод на тяхната философия за очовечаване на отвъдното, за надеждата за по-добър живот – без лишения
и несгоди, за осигуряване на максимален комфорт. Както много други
власи така и тези от селищата от теренното проучване искат да се
подсигурят, смятат, че и сега животът по тези места е тежък и може и
по-лошо да дойде. Недоверието в младите и в роднините винаги е
взимало превес. Кой ги знае дали ще се сетят да спазят обичая и да
пратят нещо за оня свят, да се погрижат за вечния дом на роднините.
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Дори има данни, че в някои села във видинско приживе са си правили
надгробен паметник и са си купували ковчег. Интересът към отвъдното при власите е предизвикан от убеждението, че попаднали на оня
свят, мъртвите са зависими от живите. „Ако живите ги забравят, ако
престанат да се грижат за тях, те ще се чувстват зле“. (3 –
стр.65).
Според д-р Иван Георгиев – президент на сдружението на етническите румънци в България „АВВЕ“, власите оттатък западната ни
граница имат същия ритуал. Дори култът им към задгробния живот е
още по – силен.
Иван Миглев пък посочва в своята книга ,,Софинден“ (6 – стр.7),
че в бесарабското село Нагорное (Ренийски район), освен за умрели,
хора са раздавали и за себе си.
Атанасова Ек. посочва сведения за помана приживе и в Румъния, Сърбия, Кавказ. ( 4 – стр.64).
Но да обърнем поглед към селищата, обект на теренното проучване, за да направим успешно паралел с провеждането на обичая в селата във Видинско. Повечето изследователи са проучвали селищата с
влашко население от видинския край и винаги са разглеждали едновременно поманата при погребение и помана приживе. Така също почти
винаги като част от поманата присъства и обредът „Разливане на вода“.
Ще обърнем внимание само на ,,Помана приживе“. „Разливане на
вода“ е битувал в изследваните селища като отделен обичай.
Власева В. и Петров П. също казват, че „разливане и пускането
на вода“ може да съществува като самостоятелен обичай, несвързан с
помена и погребението, но и те разглеждат двата обичая като един цял.
От изследваните селища: с.Хърлец, с. Софрониево, с. Лесковец,
с. Долни Вадин и гр. Козлодуй, „Помана приживе“ не се е практикувала в с. Лесковец. Баба Пенка и дядо Никола Кръстеви казват: „Сега
са останали много малко хора в село – некролог и треволяк през къща.
Кой да помни бе момиче? Загубиха се тези традиции“. Потвърждава
го и изследването на Васева В. (5 – стр. 21). Но „Разливането и пускането на вода“ като самостоятелен обичай е битувало.
Действащите лица в обичая „Помана приживе“ са:
1. Човекът, който е решил да си я направи. Той най-често е мъж
или жена над 40-годишна възраст и трябва да е успял да се подготви
добре, защото обичаят е пищен и богат почти като сватба.
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2. Друг човек, който е избран (най-често той е роднина на този,
който си прави помана), но не трябва да е син, дъщеря, брат или сестра. Той е връзката с оня свят. На него се дарява всичко подготвено.
3. Поп, който да прекъди хлябовете, да прочете молитвата и да
освети даровете.
4. Близки роднини – поканени на поманата.
5. Музикантите – без тях не може – ще има веселба. Това са хoра
от същото или съседни села, които покрай основната си професия (полевъди, животновъди и т.н.) са и свирачи. „Наричат се „народни“ цигулари или музиканти. Съставът им не е точно определен…. Според
селяните цигулката е народен инструмент, защото цигуларя е народен певец“ (7 – стр.278).
Във видинските влашки села, за разлика от изследвания район,
присъства още един персонаж – „пазител“. Той изпълнява спомагателна роля и е в роднински или съседски отношения със семейството, което устройва обичая. Той е мъж или по-рядко момченце. Ролята му е
била с пръчица („чомага“) да пази от лошото трапезата и даровете.
Като за него също има възнаграждение, което получава в края на тържеството. (7 – стр.280).
Приготовленията на домакинството за помана приживе започват
много от рано – могат да минат и години. Таня Рахова от гр. Козлодуй
е чувала от своята баба, че понякога заради беднотията са се подготвяли и повече от 10 – 20 години – започвали са още като съвсем млади.
За помана не трябвало да се вземат пари назаем, нито каквито и
да било храни, предмети и други и за всяка помощ, получена от други
хора, се дава парично или натурално възнаграждение. След като човекът, който ще си прави ,,помана приживе“, прецени, че е вече подготвен с всичко, което иска да дари, и има необходимите средства, за да
посрещне и другите разходи, си определя ден, в който да се случи,
най-често съботен или неделен. Кани целия род – и мало, и голямо.
На портата на къщата, в която се прави „помана приживе“, се закача
венец, който се плете от домакините. Но тези цветя са от радост. Радост е носело не само провеждането на обичая при власите, но и това
са били добри поводи за родови срещи, защото макар и помана – пак
са се веселили.
Предварително са подготвени всички дарове – за посредника с
оня свят и за всички присъстващи. В някои домове даровете за родата
(престилки, забрадки, хавлиени кърпи, торбички, други дрехи) се
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подреждат на асмалъка, или ако няма, се опъва въже в двора и се премятат на него. Всичко, наречено за раздаване – от бельото до обувки,
гердани, чанти и всичко каквото иска да му се намира в отвъдното.
Разбира се, това зависи и от финансовото състояние на този, който си
прави поманата.
В някои къщи в село Хърлец се поставя в двора изкоренено
ябълково дърво (изкоренено и откупено от друго място). То е заедно с
корена, най-вероятно защото чрез корена дървото черпи сили за живот. Коренът е връзката с гроба – земята, а ябълково, защото това е
дървото от райската градина. Върху дървото се редят всички неща за
даряване.
Баба Флора Фуклева от село Хърлец в своята помана имала в
чантата за даряване и портмоне, гребен, огледало и пара за откупване
в отвъдното.
Освен тези дарове за гостите се стъкмяват отделни такива за избрания човек, който е посредникът, връзката с оня свят. Той се явява
като театрално лице, което трябва да играе ролята на смъртника – на
този, който си прави помана приживе. За него се наглася като дар легло с всички удобства към него – дюшек, чаршафи, възглавници, одеяла, покривало, дрехите за обличане с всички подробности, покъщнина
– паници, кани, лъжици, маса, стол и какви ли не още неща.
Всеки си е подготвял и дарявал всичко онова, което като умре
би му направило живота на оня свят по комфортен и удобен.
Няма информация в изследваните селища тези хόра да имат характерни названия. Ако този, който дава помана, е жена, се избира
жена за ролята на смъртника, а ако е мъж – аналогично на това е мъж
избраният.
Обикновено са избирали по-бедни близки роднини, защото цялото това даряване има и своя благотворителен характер, подпомагат
се един друг. Дават и пари, защото този човек доброволно се е съгласил символично да продаде своя живот – като се съгласява да изиграе
ролята на покойника, да бъде посредникът с отвъдното.
Когато дойдат всички поканени гости и попа, избраният човек
облича приготвените му дрехи, взима възглавницата, чантата и минава да се здрависа с всеки – навярно е било като прощаване с всеки.
Попът изпява молитвата си, която е различна за мъж или жена, осветява даровете и прикъдява трапезата, като всички са поканени на нея.
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В село Долни Вадин си спомнят, че този, който си прави поманата, не яде от общото приготвено ядене, защото ако си изядеш поманата приживе, на оня свят няма да има какво да ядеш.
В село Брегово (Видинско) пък смятат, че ако ядеш от храната,
която раздаваш за себе си, ще умреш.
Теменуга Йонова от село Хърлец казва, че при много бедни хора, можело даровете за избрания да се наредят на рогозка от папур –
може престилка, чаршаф, кана с вино, ракия, паничка с млечица, краваи, торбичка, чантичка, орехи – каквото може да си позволи човекът,
за когото е поманата.
„Всеки според кесията си“ – казва Елена Дунова от гр. Козлодуй. Тя дори е чувала при такива помани приживе да се дарява, освен
покъщнина, дори и цяла къща.
Звучи странно, но вярата на влаха в задгробния живот е много
силна и непоколебима. Но да не забравяме и момента, че все пак присъства и показност на благосъстояние в обичая.
При приготовленията на даровете и храната за трапезата всичко
трябва да бъде пипнато от човека, за когото е поманата, понеже чрез
неговата ръка покъщнината се превръщала в помана „иначе няма да
се намери на оня свят“. Това условие съществува и при поманата за
умрял във видинско. (7 – стр. 283).
Трапезата най-често се прави навън – на двора. На двора се намира, освен даровете за хората, и всичко за избрания. Като навсякъде
и всичко е украсено с цветя и плантиги (панделки). Масата трябва да
е обърната с единия край на изток. Това е свързано с изгрева на слънцето – изгрява животът и носи здраве. В новия завет раят на Адам и
Ева се намира на изток.
В село Хърлец за разлика от село Долни Вадин и град Козлодуй
са подреждали масата като са я деляли на мъжка и женска част.
Ако поманата е за жена, са колили овца, а за мъж – овен. Но и
при двата случая главата на жертвеното животно се подрежда при
мъжките ястия.
Власите са смятали, че това жертвоприношение е за земята – като умрат ще бъдат погребани в нея.
Тази глава, която се казва „капо де памънт“, се дава да бъде
изядена задължително от мъж, като казва: „Господ да я приеме тази
глава“ („Думнезъу съ о примяскъ“).
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На масата има за всеки в пръстени панички жито със свещ по
средата, лъжичка, кравайчета (кулаци) – различни за мъжете и жените, голям кулак с пет кръста върху него (един в центъра и четири от
четирите му страни), млечница, от месото на закланото животно, вино, ракия, вода и всякакви други вкусни гозби, характерни за района.
В град Козлодуй пък, освен всички хлябове, са се правили точно
7 питки с кръстове – наречени ,,глави“ и 13 колачета – мъжки или
женски, в зависимост за мъж или жена е поманата. И когато приключи обичаят, всеки гост бива изпратен освен с обредния му дар и част
от храната, която той трябва да занесе у дома.
Трапезата (софрата) приобщава седящите около нея към една
философия, едни разбирания, чувства и емоции.
Като въодушевен завършек на поманата приживе музикантите
засвирват и се заиграват буйни хорà. Хорàта и веселбите са смятани за
неразделна част от поманата приживе, като продължават до късно
през нощта.
В село Хърлец много често веселбата се е пренасяла от дома на
мегдана, та всички накрая да участват в нея, като се играят характерните хорà за района. Но винаги започват с „ора де помана“.
В село Хърлец и село Софрониево играят игра, наречена „пеленица“. Играещите са наредени в кръг и с движението на „ора де помана“ играят в такт. В средата един от участниците и с кърпа в ръката
танцува същото движение като останалите и се оглежда – кого да избере. Като посочи от хорото своя избраник, постила кърпата на земята
и двамата коленичат и се прегръщат и целуват. Избраният остава с
кърпата в средата на хорото, а предишният се хваща между останалите. И така играта продължава.
Тази игра е освен за забавление и за израз на симпатии. „…било
невъзможно да се прави помана без музика“.
Този обичай говори за силната вяра в безсмъртието на душата.
Очевидно е, че лицата, даващи помана, целят приобщаване към
отвъдното, продиктувано от желанието да очовечат невидимия свят.
Обредът приключва с мисълта, че правейки помана приживе,
могат да умрат спокойно.
Този обичай е станал емблематичен за власите и ги разграничава
ярко като етническа общност.
Само пътят до Оня свят още никой не може да каже колко е.
„Дълъг е – казват власите – но всеки го изминава за различно време.
Ако тук си живял праведно, стигаш по-бързо“.
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Темперната техника в обучението
по изобразително изкуство
в специализираните училища
Според редица научни текстове темперните бои са най-употребяваните материали в изобразителното изкуство, от гледна точка на
неговото историческо развитие. Останалите до нас паметници още от
Древността свидетелстват за тези най-ранни прояви, включително и в
следващите периоди. От епохата на Ренесанса достигналите до нас живописни творби на Микеланджело Буонароти са реализирани именно с
темперни бои. „Темперната техника, т. е. свързването на боите с емулсия, е въобще главното изразно средство на европейските художници до
откриването на смесената, маслено-темперна техника от братята Ван
Ейк“ (3, с. 280). Въпреки водещата роля на маслената живопис, температа е популярна и днес. Най-често можем да я открием в църковната
живопис, където се използва яйчната емулсия. Тя се получава чрез
смесване на яйчен жълтък с боята, което придава яркост и лъскавина на
цвета, като същевременно го прави по-траен. Темперните бои се разреждат с вода и в сравнение с маслените са бързосъхнещи. За рисуване
са необходими: подходяща хартия или дървена плоскост, бои, четки,
вода за разтворител. Нанасянето на цветовете може да става след предварителното им смесване върху палитра или директно с чисти цветове.
„Същинската темперна техника се постига чрез неколкократно наслагване на цветовете“ (1, с. 210). Може да се рисува с разредени бои на
принципа „мокро върху сухо“, т.е. листът е сух, а боята силно разредена. Друг начин за рисуване с темперни бои е „сухо върху сухо“ – листът
е сух, a боите са слабо разредени с вода. Останалите начини за рисуване
са: пастьозно, издраскване и „монотипия: нарисувай и отпечатай различни образи“ (2, с. 59). С темперните бои се пресъздават както декоративни изображения, така и реални обекти.
Температа е материал, който се употребява не само от художниците в техния творчески процес, но и в учебно-възпитателната работа
по изобразително изкуство. Тъй като за основа се ползва хартия, а за
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разредител – вода, то техниката е изключително удобна за работа в
учебни условия.
Обект на внимание в настоящето проучване са уменията за работа
на учениците при употребата на темперна техника в процеса на обучение в специализираните учебни заведения.
На вниманието на читателя представяме кратък обзор на две от
профилираните училища в град Пловдив, а именно: СОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ и „Национална гимназия за сценични и екранни изкуства“.
Причината за избора е: засиленото обучение по изобразително изкуство,
задълбоченото изучаване на темперната техника, проектирането и реализирането на задачи с приложно-декоративен характер. Значение, разбира се, оказва и разнообразието на художествените специалности.
В СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се изучава специалността „Рекламна графика – професия дизайнер“. Учениците изпълняват специфични приложно-декоративни задачи, като едновременно с това от десети до дванадесети клас изучават живопис и цветознание. В учебните
задачи, свързани с приложния характер на обучението, се употребява
единствено температа. Тя се полага на няколко слоя, без да се търсят
нюанси на цвета, което се обяснява със спецификата на задачите (проект за плакат, килим, керамичен съд и пр.). В часовете по живопис обаче
употребата на прийоми, свързани с техниката, е по-широко: „мокро
върху сухо“, „сухо върху сухо“, наслояване, пастьозно и издраскване.
Учениците ползват различните нейни възможности, с което се доближават до завършените артистични произведения. Отдалечава ги използването на един вид основа за работа, а именно: картон без полагане на
грунд.
При отделни ученици се наблюдава „закаляне“ на живописния
тон. Постепенно, с изучаване на цветознанието, обучаваните започват
да експериментират с цветовете, да ги смесват до получаване на желаните от тях нюанси и оттенъци, като внасят по този начин необходимите корекции. При разглеждане на творбите на деветокласниците от различните паралелки и специалности в специализираните училища виждаме какво е равнището на художествената им подготовка при употребата на темперна техника.
Например в творбата на Теодор Кесаров
от единадесети клас проличава способността
за прецизно овладяване на перспективните закони. Ученикът е изобразил „Античния театър“ в град Пловдив на бял рисувателен кадастрон, без употребата на грунд, като умело съ80

четава способите: „мокро върху сухо“, „сухо върху сухо“, наслояване,
пастьозно и на места дори издраскване. Приложените от него прийоми спомагат за разгръщане на художественото съдържание и за разграничаване на материалността на обектите в пейзажа. Последният е
създаден по време на учебен пленер под ръководството на учител.
Ученикът много добре е изобразил атмосферните явления, които са
предадени умело за неговата възраст. Впечатление прави овладяването на техниката, способността за изграждане на светлината.
Втората работа е на Йордан Бахчеванов от десети клас, която също изобразява пейзаж от Стария Пловдив. Той е използвал за основа бял акварелен картон и
техниките „мокро върху сухо“, „сухо върху сухо“, наслояване и издраскване. Техническите и естетически качества на ученическата творба се открояват в експресията на мазката, острите дисонансни съчетания на цвета, характерни
за концепцията на Фовизма и Експресионизма.
Диляна Стоименова от дванадесети
клас рисува с темпера в техника монотипия, която буди сериозен интерес при
нейното възприемане. Вижда се умелото
и хармонично съчетание на цветовете,
техният контраст и композиционно разположение. Работата на Диляна представлява завършено и актуално абстрактно
произведение.
В „Националната гимназия за сценични и екранни изкуства“
темперната техника се изучава в часовете по живопис, а задачите са
посветени на учебния етюд. От осми до десети клас се набляга на натюрморта, в десети клас – на глава от натура, в единадесети – на полуфигура, а в дванадесети – на цяла фигура.
Обучението е свързано предимно с овладяването на натюрморта и портрета, затова ще разгледаме няколко ученически работи именно в тези
жанрове.
Творбата на Михаил Димов от десети клас
представлява натюрморт с разнообразни обекти
(предмети от бита и гипсова отливка на глава).
Тук ученикът също работи върху бял рисувате81

лен картон, без грунд. Отличава се с по-голяма свобода при употребата
на темперните бои. Аналогично използва техниките: „мокро върху сухо“, „сухо върху сухо“, но в значително по-усложнен колорит. Налице
е умение както за постигане на различните материалности на обектите,
така и за по-задълбоченото изграждане на отделните детайли.
Натали Петкова от единадесети клас създава
портрет – етюд, който изобразява главата и раменния пояс на модела. Впечатление прави не само
вещината, с която употребява темперната техника,
но и усложненият колорит, умението за детайлизация на образа, за степенуване на баланса между
топлите и студени цветове.
Анна Атанасова от дванадесети клас е изобразила цяла фигура върху бял картон. В основни
линии постиженията на Анна са същите като при
Натали, а разликата произтича от степента на
сложност в задачата и отсъствието на намеса от
страна на учителя. Творбата притежава завършеност, което показва формирането на рутина и професионализъм в последната година на обучение.
Освен в занятията по живопис, учениците от
„Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив“ използват температа за изпълнение на специфични учебни задачи по конкретни дисциплини, необходими за тяхната подготовка, от специалностите: „Грим и перуки“ и
„Осветление“. И в двете специалности темперните бои се нанасят
плътно и покривно, употребява се класическият подход на работа в
тази техника, защото се изпълняват различни по характер декоративни задачи. Интересно изключение е специалността „Театрален, кино и
телевизионен декор“, където се правят копия на популярни произведения от времето на Ренесанса и Барока. В копията технологичният
процес е изцяло завършен. Учениците използват грундирани платна
или дъски, смесват яйчен жълтък с боята и прилагат разнообразни
специфики и тънкости на техниката.
В резултат на проведените проучвания в художественопедагогическата практика на двете специализирани училища могат да
се направят следните изводи:
1. Приликите в уменията на учениците от двете училища се изразяват: в овладяването на основните прийоми на техниката, с малки
изключения, в употребата на приблизително еднаквите материали ка82

то основа за работа – кадастрон без грунд, в начина на полагане на
боите (плътно, покривно, пастьозно) в учебните задачи с декоративно-приложен характер.
2. Учениците от „Национална гимназия за сценични и екранни
изкуства – Пловдив“ владеят по-добре темперната техниката. Разликата е показателна по отношение на уменията да се постигат живописните тонове и полутонове, способността да се изгражда обема на
формите. Отличителното за възпитаниците на гимназията за сценични
и екранни изкуства е, че творбите им са по-аналитични, завършени и
въздействащи в живописно отношение, което се обяснява с наличието
на повече часове по живопис в учената програма от началото до края
на обучението и в овладяването на по-добри умения за работа в темперната техника.
Въпреки различията в обучението на специализираните училища, необходимостта от това да се изучава и експериментира с темперната техника е свързана с интересите и потребностите на учениците. Чрез изучаване на нейните възможности и специфики на работа се
постигат желаните от педагозите резултати. Създава се благоприятна
творческа атмосфера в клас, което мотивира учениците за практическа художествено-творческа дейност, за изграждане на отговорно отношение към учебните дисциплини и желание за работа в областта на
отделните изкуства.
ЛИТЕРАТУРА
Дамянов, Б. Материали и техники в изобразителната практика. София, 2003.
Димитров, Д. Книга за учителя по изобразително изкуство за 1 клас.
София, 2002.
Цонев, К. Технология на изящните изкуства. София, 1974.

83

Петя Узунова, докторант
Научен ръководител: доц. д-р Зора Янакиева

Натюрмортът в обучението
по изобразително изкуство
Натюрмортът (от фр. nature morte, „мъртва природа“, от англ.
still life „застинал живот“) е жанр в изобразителното изкуство, при
който се изобразяват неодушевени предмети – съдове, цветя, плодове
и др. по памет, въображение или натура, с помощта на различни материали и техники. Той е обект на художествено пресъздаване в областта на живописта, графиката и на декоративно-приложните изкуства. В скулптурата този жанр се среща изключително рядко, предимно при релефните изображения.
При проследяване на развитието на натюрморта през отделните
исторически епохи се вижда, че в Древността не се е възприемал и
третирал като самостоятелен жанр в изобразителното изкуство, а като
съставна част при художественото изграждане на фигурални композиции, пейзажи, портрети. „Първите наченки на натюрморт срещаме в
стенописите и релефите на гробници, където изобразените плодове и
предмети са част от ритуали и сцени, свързани с живота на
починалия…“ (16, стр. 26). Изображения от този тип са характерни за
изкуството на Египет и етруските, където на почит е култът към задгробния живот.
Натюрмортът присъства в архитектурните композиции и на
римската стенописна украса, за което свидетелстват фреските и мозайките, намерени в Херкулан от около 50 г. от н. е., и фрески в Помпей от 1 в. от н. е. („Стъклена купа с ябълки“, „Клонче праскови“ и
други). „Предметите, символизиращи сезоните на живота и изобилието, характерни за римските тържества, са реалистично нарисувани,
защото през античността господства идеята за мимезиса – съвършенство и имитация на природата…“ (2, стр. 197).
През епохата на Ренесанса в изкуството на Северна Европа
стенната живопис не се развива, тъй като през периода продължава
строителството на архитектура в готически стил. „Единственото място за живопис, което предлага готическият храм е плоскостта на олтарната преграда“ (1, стр. 179 – 182). Изображенията на предметите
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отново се включват като част от големите олтарни и битови композиции и не се обособяват като самостоятелни композиции.
Процесът на отделяне и формиране на натюрморта като самостоятелен жанр, започва някъде около 1500 г. в Холандия, когато се
изобразяват предмети и плодове, характерни за спокойната, домашна
обстановка на най-обикновения човек. По-късно, през XVII век, при
обособяване на натюрморта като самостоятелен жанр, стилистиката
на тези картини се променя, а оттам се променя и понятието, с което
се назовават „луксозни натюрморти“, характерни с отрупани маси,
изящни предмети, съдове и храна.
В изкуството на импресионизма (80-те години на XIX в.) натюрмортът се превръща в един от привлекателните жанрове за експериментиране с чисти и наситени цветове, за изследване на ефекта от
въздействието на светлината, за постигане на богатството от нюанси,
за дематериализиране на композицията.
За разлика от импресионистичните творби, натюрмортите на
Пол Сезан се характеризират със солидно изграждане на формата, поголяма интензивност на цветовете и полагане на боите на едри петна
(„модулация“ на цветовете).
През първите десетилетия на XX век фовизмът, абстракционизмът и сюрреализмът, като художествени направления в живописта,
оказват въздействие в стилистиката на натюрморта, а през 1907 г. той
се превръща в главен обект за изобразяване от художниците-кубисти.
Първоначално те изобразяват предметите като комбинации от множество геометрични фрагменти, видени едновременно от различни гледни
точки. В основата на техните идеи е схващането на Сезан, че всеки
обект от природата може да бъде сведен до основни геометрични форми – куб, цилиндър или конус. Опитът на тези художници за изграждане на четвъртото измерение върху двуизмерно пространство води до
откъсване и отсъствие на перспективата в кубистичната творба.
Като изобразителен жанр натюрмортът намира приложение не
само в изкуството, но и в учебно-възпитателния процес. Проучването
на учебното съдържание в учебниците от първи до девети клас показва какво развитие търпи натюрмортът в процеса на обучение. Какви
изобразителни проблеми се поставят на учениците. Какви знания и
умения е необходимо да овладяват в отделните класове, какъв е обемът от теоретична и визуална информация, която трябва да се възприеме и осмисли от учениците, за да може творчески да се прилага в
учебно-изобразителните задачи.
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Информацията в учебниците за първи клас е представена чрез
репродукции на творби, за да може да се обясни накратко какво представлява натюрмортът, без да се товарят учениците със сложни понятия. Задачата е да нарисуват ваза с цветя, като жанрът се изучава чрез
елементите, които го изграждат. Не се поставят изисквания за отделните начини на изграждане на формите, тъй като учениците са малки
и нямат необходимите знания.
Във втори клас се наблюдава постепенно навлизане на рисуването от натура. На децата се поставят различни по форма и големина
предмети, които трябва да нарисуват с молив, което показва, че учебната задача се усложнява. Поради психологическите особености на
възрастта предметите не се анализират, а се описват и обясняват външните белези, като цвят, височина, широчина и др. Дават се единствено указания за тяхното поместване в изобразителното поле, като се
разглеждат разликите във височина и широчина. „Постигането на помалко или на по-голямо сходство с натурата дава основание на учителя да направи известни изводи за степента на развитие на детската
наблюдателност и за концентрираността на вниманието“ (14, 141).
В трети клас задачата е рисуване на натюрморт от натура, като в
процеса на работа постепенно се затвърждават знанията за жанра.
Усъвършенстват се уменията за предаване на големината на предметите, характера на формата и композирането им в листа. Перспективните промени и обемно- пространственото изграждане на предметите
все още не са въведени като знания в тази възраст.
Задачата на учениците от четвърти клас е да постигнат впечатление за материалност при изобразяване на сложна композиция от
предмети от натура. Натюрмортът се състои от предмети от различен
материал – порцелан, дърво, желязо, пластмаса и др. Те имат различен цвят, блясък, грапавина и структура на материала. Сравняват се и
се констатира разликата.
В обучението по изобразително изкуство в пети клас, урокът за
натюрморта включва теоретична част, в която се разглежда същността на натюрморта, историческото възникване и обособяването му като
самостоятелен жанр. На учениците се дават знания за принципите на
изграждане на формата: обемно-пространствено и плоскостно – декоративно. Въвежда се понятието хоризонт, разглеждат се предмети
поставени под, над и на хоризонта. Учениците се запознават с отделните етапи при изграждане на натюрморта, като практическата задача
е неговото изграждане чрез апликиране.
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В шести клас се разглеждат естествените и изкуствените източници на осветление. Показват се различни примери за посоката, от която идва светлината (отпред, отзад, отстрани) и отражението £ върху
отделните предмети. Въвеждат се елементите на светлосянка, начините
за обемно-пространственото изграждане на сфера и куб. От учениците
се очаква да овладеят умения за прилагане на теоретичните знания за
изграждане на светлосянката при рисуване на предмети по натура, по
памет и въображение. Задачата е да се направи моливна рисунка на натюрморт от натура. За тази цел сe разглеждат възможностите на различните моливи като материали за работа, графичните следи, които
оставят. Учениците се запознават със скалата за плътността на щриха
(вж. Мойнова, М. и кол., 2007, 36 – 37).
В седми клас се затвърждават знанията и уменията за изграждане
на светлосянката на овални и ръбести предмети. В урока за натюрморт
учениците се запознават с елементите на линейната перспектива, перспективен хоризонт, убежна точка, с начините за изобразяване на предметите под, над и на хоризонта. Като нагледен материал в учебниците
са поместени чертежи, репродукции на произведения и ученически
творби. Показани са правилно и грешно нарисувани предмети в перспектива, така че учениците сами да откроят разликите.
В отделен урок се разглеждат перспективните промени на окръжността. Изобразителната задача се усложнява и включва рисуване на
композиция от натура на предмети с ръбеста, цилиндрична или конусообразна форма. „Изобразяването на предмети с различна форма, пропорции, големина и цвят изисква внимателно проучване и анализиране
на техните характерни особености…“ (12, 14 – 15).
В осми клас по-подробно се изучават законите на перспективата. Учениците трябва да придобият умения за разположение на предметите спрямо перспективния хоризонт и гледната точка. Практическата задача е свързана с цветовото изграждане на предмети, които
имат различна материалност, като от учениците се изисква да предадат характерната фактура на повърхността на моделите.
В учебните пособия за девети клас акцентът се измества към теоретичната информация. Уроците са предимно във връзка с изучаване
на проблеми от историята на световното и българското изкуство, за
сметка на задачите с практически характер, поради което към натюрморта не се поставят нови изисквания.
Въз основа на извършените проучвания до момента за мястото
на натюрморта в обучението по изобразително изкуство в прогимна-
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зиалния и гимназиалния етап, могат да се направят следните обобщения и изводи:
1. Като учебен проблем, теоретичният обем от информация за
натюрморта в обучението по изобразително изкуство от първи до осми клас постепенно нараства, с увеличаване на възрастта на учениците в по-горен клас.
2. Учебните изобразителни задачи също се усложняват във всеки следващ клас, съобразно изобразителните умения и възрастта на
учениците и с оглед на държавните образователни изисквания.
3. В обучението по изобразително изкуство учениците имат
възможност да изобразяват натюрморт по натура, по памет и по въображение, както и да използват разнообразни материали и техники,
посредством които да усвоят обемно-пространственото и плоскостнодекоративното изграждане на композицията.
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Новаторството на Верди в зрелия му период
през погледа на изпълнителя
Три от най-важните произведения на Верди – „Аида“, „Дон Карлос“ и „Реквием“, са обект на моето изследване. Периодът, в който са
написани, (1866 – 1873) ме провокира да направя съпоставка между
тях. Това е време наситено с бурни събития в историята на Европа. Високият хуманизъм, свободата на духа и нравственост на идеалите са
вложени в основата на всяко негово произведение от този период.
,,Дон Карлос“, „Аида“, а също и ,,Реквием“, са писани в кратък отрязък
от време и влиянието и взаимовръзката между тях е естествено обусловена. Това са произведения бележещи нов по-зрял период в творчеството на композитора, откликващи на стремежите, настроенията и идеалите на времето, в което той живее и твори. В оперната литература до
Верди обикновено мецосопраните са изпълнявали второстепенни роли.
Едва в неговото творчество на този вид глас се възлагат важни задачи.
Тяхното присъствие носи двигателя на действието и създаване на обстоятелства, при които се разкриват по-пълноценно характерите на
оперните герои, техните качества и нравственост. Верди издига ролята
на мецосопрана до главна роля, на която възлага отговорни драматургически задачи, като създаването на ситуации и обстоятелства, които
движат, развиват и повеждат действието в посока най-често неочаквана за публиката. Няма как да не отбележа, че ролите на принцеса Еболи и Амнерис са свързани по характер и поведение, като и двете са водени от силни чувства, заслепени от силни страсти и преживявания.
Това ги сближава и прави по-човешки и разбираеми за съвременния
зрител и слушател. Те са образи в развитие, които не само движат
действието, разгръщат го, но и водят зрителя към нравствени изводи,
над които си струва да се замисли. Оперите ,,Дон Карлос“ и ,,Аида“,
както и ,,Реквием“, са произведения на вече помъдрелия Верди. Те полагат основите на нов път не само в неговото творчество, но и пред самата опера като синтетично изкуство. Последните опери ,,Отело“ и
,,Фалстаф“ и последвалите събития в развитието на музикалното из90

куство в Европа несъмнено го доказват. В съперничество с Вагнер
всъщност Верди доказва, че смисълът и значението на това изкуство е
в съдържанието на творбата, върху което се изгражда музикалната
драматургия. Композиторът залага на истински, реални, общочовешки
и общозначими проблеми, а не просто на философски размишления,
които люлеят и приспиват съзнанието за трезво и ангажирано отношение към събитията. В творчество си Верди остава верен на основния
принцип на всяко сценично и оперно изкуство, принципа на сюитата –
редуване на различни по настроение, формат и характер сцени и епизоди. Всъщност с творбите си той доказва високата жизненост на класическата опера, което прави неговото изкуство живо и днес. Към споменатите прийоми за постигане на психологически задълбочени характеристики ми се иска да добавя и невероятния усет на композитора в
избора му на тоналности, характеризищи даден персонаж. Авторът
притежава изключително тънък усет за подбор на най-подходящата
тоналност за даден образ или сцена. Твърде често съпоставя диезни и
бемолни тоналности. Няма друг композитор, който толкова добре да
владее и познава човешкия глас. Намира най-удобната теситура за разполагане на вокалните партии не само на солистите, но и при хора.
Иновативни подходи характерни за изследвания период
от творчеството на композитора.
1. Партията на мецосопраното.
Издига ролята на мецосопрана от носител на второстепенни задачи, идващи от традиционната форма на оперите, в главна роля, като
често я прави основен двигател на действието. Превръща ролите за
този вид глас в символ на трансформация и високо нравствено израстване. Верди постига това, преминавайки през пречистващата сила на
любовта и саможертвата на Еболи и Амнерис.
2. Сюжети и либрета.
Той търси стойностни сюжети, качествени либрета, които да
станат носители на човешки идеали, нравственост и хуманизъм. Това
е особено характерно за цялото му творчество.
3. Мелодика.
Изключителното мелодическо богатство, с което много точно,
пълно и правдиво изразява чувствата, намеренията и стремежите на
героите, е характерно за този етап от творчеството му.
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4. Психологическо проникновение.
Психологическата задълбоченост и познаване на човешката
природа се проявяват в най-пълна степен в ,,Аида“, ,,Дон Карлос“ и
,,Реквием“.
5. Контрастът като драматургически похват.
Контрастът в сцените и музиката Верди постига чрез различни
средства –от смяна на темпата и динамиките до редуване на ладовото
и тонално разнообразие.
6. Синтез в драматургията.
В творчеството си Верди обединява двете основни драматургически линии: личната, индивидуална съдба и съдбата на голяма група
от хора – обществото, преплитайки ги в единно и неразривно цяло.
Това той прави в два етапа, следвайки ,,линията“ на лирико – психологическата опера от ,,Луиза Милер“ и ,,Травиата“ и ,,линията“ на голямата героична опера – ,,Сицилиански вечерни“ и ,,Дон Карлос“.
7. Кулминация.
Той използва нов метод в изграждане на музикалната драматургия, като въвежда две кулминации – първата е в IV картина (триумфална сцена), втората, т.н. ,, тиха кулминация“, в VII картина – в операта ,,Аида“.
8. Тоналности.
Вече споменахме за усета на Верди при избора на тоналности.
Композиторът умело ги превръща в средство за вокално, а оттам и за
драматургически задълбочено изграждане на образите. Честото използване на мажорните и минорните им разновидности, с много алтерации, са особено характерен и важен метод в творчеството му. Това
прави фактурата и звучността на музикалния език по-гъвкави, даващи
им възможност за повече и по-разнообразни нюанси в изразителността на вокалните партии.
9. Ладът като изразно средство.
Рязката смяна или бързо редуване на мажорен и минорен лад е
изразено най-силно в ,,Дон Карлос“, за която този творчески похват е
особено характерен, а след това и в ,,Аида“, ,,Реквием“ и по-късно в
,,Отело“.
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10. Значението на хора.
Като увеличава ролята на хора, Верди го превръща в реално
действащо звено, понякога разделено на няколко противопоставящи
се групи, което участва пълноценно в действието и има важно значение в развитието на драматургията – особено в ,,Дон Карлос“; ,,Аида“,
а дори и в ,,Реквием“.
11. Ролята на оркестъра.
Майсторски изгражда ролята и богатството на тембрите. Използва самостоятелно формирани симфонически издържани епизоди, т.е.
значително по-голяма самостоятелност при създаване на драматургията. Задълбочава значението на увертюрите и встъпленията към оперите
си, като носител на главния тематичен материал и драматургическо
противопоставяне на основните линии на произведението, с което въвежда слушателя много по-точно в творбата и още от самото начало на
спектакъла го настройва и подготвя за предстоящите събития.
12. Полифонията като изразно средство.
Полифоничното майсторство на Верди стои на здрава национална основа, на принципите на старите италиански майстори (самостоятелност на гласовете). Особено характерно за него е, че успява да
претвори тези принципи на съвременна основа и да ги приложи в
операта, като запазва самостоятелната мелодичност на всеки глас и
поставя богатството на вокалната изразителност на първо място.
В творчеството на композитора са фокусирани достиженията на
неговите предшественици. Той твори в обстановката на мощен революционен подем и в неговите съчинения са отразени патриотичните
настроения на италианците и техният стремеж към независимост.
Познавайки и обичайки произведенията на Шекспир, Верди приема
неговия подход в трактовката на сюжетите, в основата на която трябва да лежи истината за живота. Операта е немислима без конфликтни
противоречия, без рязко заострени антитези, нагнетяване на страстите, които биха породили динамичността в музикалното действие. В
неговите произведения колоратури и сложни технически пасажи
практически отсъстват. Наред с това той развива и разгръща ролите
на мъжките гласове, особено при баритона, с което постига баланс,
равнопоставеност и пълноценност в изграждането на драматургията.
Не случайна е и появата на нови квалификации на гласове, като
,,вердиев баритон“, глас на който композиторът поверява героични
партии, като Маркиз Поза или Амонасро, в разглежданите опери.
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Въпреки това, Верди е един от малкото творци, които умишлено избягват пределните тонове в певческите гласове. Друга важна особеност в ариите му е включването на (речитативни), декламационни
елементи в кантилената. Това драматизира в по-голяма степен ариите,
но и усложнява задачата на певеца, от когото вече се изисква гъвкав
подход на звукоизвличане и актьорска игра. Определено може да се
говори за тези нововъведения в творчеството на Верди като за реформа. Този нов подход на равностойност на оперните гласове обогатява
много оперното изкуство. Без тази реформа, творческите усилия и
стремежи на великия италианец, операта не би имала развитието и
успеха, който има днес.
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Радостина Кацарова
Научен ръководител: проф. д-р Юлиян Куюмджиев

Детската оперетка „За птички“
на маестро Георги Атанасов – една от първите
пловдивски оперетки
Maestro Georgi Atanasov, remains famous for his later operas in his
period of Sofia – ("Gergana", "Deserted Mill", "Tsveta", "Kossara" and
"Altsek"). But this study aims to examine the early "Plovdiv works" and
particularly the operetta "Аbout the birds" which performance makes possible
the creation and presentation of the opera "Borislav" on a Sofia stage.
Маестро Георги Атанасов остава известен с късните си опери,
писани в неговия софийски период – („Гергана“, „Запустялата воденица“, „Цвета“, „Косара“ и „Алцек“), но настоящото изследване има за
цел да разгледа по-ранните „пловдивски трудове“ на Маестрото – и поспециално оперетката „За птички“, чието представяне прави възможно
създаването и представянето на операта „Борислав“ на софийска сцена.
„В 1905 г. – разказва Никола Алваджиев – учителят Димо Бойчев
откри в Гюлбахчанското училище детска китка. Започна надпревара
чие дете да бъде прието при „добрия“ учител, да се научи да пее и играе на сцена, да участва в оперетките „При болния учител“ и „За птички“. Това бяха първите български оперетки, композирани от Маестро
Г. Атанасов.40
Първият проект – оперетката „Болният учител“ вече е запознала
пловдивската и столичната публика с възможностите на пловдивския
творчески дует и затова втората детска оперетка, подготвена и представена от Пловдивската Детска Китка, „За птички“, стъпва на вече така
да се каже „подготвена почва“:
„Окуражен, сложих музика и на Влайковата оперетка „За птички“. – казва Маестрото в едно интервю. – „Музиката на тая оперетка бе
изградена изключително върху български мотиви – и смятам това за
пръв опит да се изнесе български мотив на сцена.“41
Ние намерихме първо издание на оперетката, издадено във Варна
в 1911 г. И все пак на първа страница се чете: „Либретото е премирано
40
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от Пловдивска детска музикална китка“. Интересното още е, че варненското издание използва корицата на изданието от Пловдив, от което следва, че е съществувало вече и пловдивско.42
Регионална народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив разполага с второто издание на Димо Бойчев от 1919 г. в София.43
На последната страница на изданието четем:
„Маестро Г. Атанасов е автор на следните оперетки:
1. „Болният учител“ (1910 год.)
2. „За птички“ (1911 год.)
3. „Самодивското изворче“ (1912 год.)
4. „Златното момиче“ (1915 год.)
Оркестрацията на първите три оперетки има 12 щима: квинтета,
флейта, 2 кларинета, 2 корни, тромба и тромбон. Последната има още
три: обой и 2 фагота.
Втората и четвъртата имат и отделен акомпанимент за пиано.
Най-леки са: „За птички“ и „Болният учител“. „Самодивското изворче“ има малко сложна вокална част, а „Златното момиче“ има доста
сложна оркестрация.
Желающите да представят някоя от горните оперетки, да се отнесат до Д. Бойчев, учител, ръководител на I-ва столична детската музикална китка – София“.
От този документ правим два извода, че:
А) вече е съществувала оркестрация на оперетките по времето на
тяхното издаване. Димо Бойчев говори за съществуването на 12 щима,
но това, че той изисква личен контакт с желаещите изпълнители, ни
довежда до мисълта, че
Б) най-вероятно тези щимове не са били отпечатани, а са писани
на ръка.
Библиографията на Маестрото, издадена от библиотеката на гр.
Пазарджик, свидетелства за съществуването на отпечатани щимове за
духов оркестър на Валс из оперетата „Самодивското изворче“, публикуван в сборник със Служебно-строевият репертоар на духовите оркестри. 44
42

За птички: Детска оперетка: Либрето за детска оперетка в 3 сцени / Текст Марин Тодоров Влайков; Музика... – Варна (кор. Пловдив): печ. Зора на Д. Костакев, 1911. – 15 с. – (Библиотека Китка; № 4)
43
За птички: Детска оперетка в 3 сцени / Либрето Марин Тодоров Влайков. – 2.
изд. – София: Д. Бойчев, 1919 (София: печ. С. М. Стайков). – 30, 2 с. – (Детска
оперетна библиотека; № 4)
44
Самодивското изворче: Валс из оперетата...: За духов оркестър. // Служебно –
строеви репертоар на духовите оркестри на народната войска. – С., 1952, с. 55.

96

Макар че оперетката „Самодивското изворче“ може да бъде причислена към вече софийската дейност на Маестрото, на мен ми бе любопитно да се запозная с неговия хармоничен език и затова потърсих
този сборник, но тази тема ще бъде развита в друга глава.
Процесът на написване на оперетата неволно съвпада с работата
върху първата опера на колектива на Китката и Маестрото. Към края
на 1910 г. Добри Христов е поканен в Пловдив да председателства
конкурсна комисия за написване на либрето за втора оперетка на Детската китка. Двамата провеждат тогава разговор за бъдещето на операта
„Борислав“ с помощта на Столичната оперна дружба. Дори Христов
отправя предложение към Маестро Атанасов за постоянно да се премести в столицата.45
Както Димо Бойчев споделя във в „Мир“ от 1937 г., в комисията
за оперетката тогава е участвал и поетът Пейо Яворов. Избират либрето на оперетката на училищния инспектор Марин Влайков, „За птички“.46 Маестрото, разбира се, се заема с написване на музиката за оперетката и така му се събира доста тежка програма – да композира за
два проекта. И той успява. „Маестрото – казва Бойчев – написа музиката в народен дух.“47 А когато през декември работата над „Борислав“
е вече завършена и композиторът предава партитурата на либретиста
Никола Т. Попов за уговаряне на договор с Оперната дружба, се заема
с довършване на работата над втората оперетка на Детската музикална
китка, която трябва да им бъде предадена не по-късно от началото на
февруари 1911 г. В процеса на работа и за вдъхновение, Маестрото
преглежда и изучава песните на Емануил Манолов и Добри Христов,
от сборниците „Славееви гори“ и „Рой звездици“. 48
Оперетката „За птички“ е представена на 14 април 1911 г. в театър „Люксембург“.
Мариана Владова, в био-библиография на Маестрото, в Пазарджик определя оперетката за значително по-развита от първата:
„Чрез определен тип народна песен или танц Маестро Атанасов
реализира музикалната характеристика на основните персонажи. – казва още Влайкова – Детските игри и веселието са претворени чрез ритъма на ръченицата. Волна и бойка е песента на овчарите, сурови и
45
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мъжествени са интонациите в партията на разбойниците. Дори през
1911 – 1912 г. оперетата е играна в Пазарджик, в читалище „Виделина“, с участието на ученици от Арменското училище с диригент А. Казаков.“49
А от общински вестник „Велико Търново“ от 1935 г. разбираме,
че оперетката е играна и на Великотърновска сцена:
„На 24 февруарий, неделя, 10 часа пред обед в салона на читалище „Надежда“ учениците от I прогимназия изнесоха оперетката „За
птички“. Текст М. Влайков, музика Маестро Атанасов, с ценното съдействие на началника на гарнизона Г-н Полковник х. Петков и участието на гарнизонния оркестър под диригентството на капелника Ст.
Чернев.
Според пресата Оперетката е била масово посетена и „играта и
пението на децата задоволили публиката, която ги възнаградила с бурни ръкопляскания“.50
Друг изследовател на ломския музикален театър твърди, че пътят
на театъра започва от оперното изкуство и детската оперета. Същият
източник свидетелства, че „За птички“ от Маестро Атанасов е играна
на 24 април 1932 под диригенството на Петър Евстатиев .
От тези източници следва да направим заключение, че оперетката
е била доста търсена за времето си. Но успехът £ не е случаен и не е
обоснован само от бодрите хорове, овчарските мелодии и хора и ръченици. Тя стъпва на вече утъпкания път, към сърцето на публиката, от
предишните два успеха: оперетката „Болният учител“ (21 март 1910 г.)
и на наскоро представената опера „Борислав“ (4 март 1911 г.). Маестрото посвещава „За птички“ на Детската музикална китка.51
И това е последното посвещение за пловдивския детски състав.
През юни 1911 г. Димо Бойчев подава молба да бъде преместен като
учител в София и в края на лятото молбата му е удовлетворена. На 29
август Маестрото изпраща своя приятел и съмишленик на пловдивската гара. Следващата оперетка, „Самодивското изворче“ Маестрото ще
посвети на софийската Детска музикална китка, с надпис на последна
страница на партитурата.52
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„По-късно следва „Самодивското изворче“, която има много голям успех и се игра в София в присъствието на цар Фердинанд. – разказа Маестрото пред журналиста Христо Бръзицов:
1. Вие като че ли пропущате „Борислав“
2. А, да, „Борислав“ се представи в по-ранно време
от Оперната дружба.“53
След година Столичната Оперна дружба ще постави първата
опера на Маестрото, но не трябва да забравяме, че тя идва на бял свят
без съмнение като плод на съвместното сътрудничество на Г. Атанасов и Димо Бойчев вследствие на двете невероятно успешни за времето си детски оперетки: „Болният учител“ и „За птички“.
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Гайдата в селата Голица и Бърдарево,
Варненска област
Изследванията на фолклорно изкуство обичайно и основателно
залагат на теренни проучвания, голяма част в които представляват
интервюта с информатори. Разчита се на това, че могат да се получат
именно от тях най-достоверни, най-съществени сведения по даден
проблем. „Водещият“ интервюто обмисля предварително задаваните
въпроси, които да изяснят определено становище. В този смисъл е
настоящото изложение, което представя щрихи от „портрет“ на гайдарското изкуство във Варненския регион.
Интервюирани са трима души (мъже на възраст от 50 до 88 години, от двете съседни села Голица и Бърдарево, община Долни чифлик, област Варна), всички, тясно свързани с гайдата – някои свирачи,
някои майстори, изработващи инструмента гайда и др. Изложеното в
голямата си част е нередактирано, за да може изказаното да придобие
най-автентичен вид. Така читателят ще има възможност да се потопи
в обстановката, за която информаторите говорят с носталгия, да види
тяхната гледна точка и същевременно да получи ценни сведения от
„първа ръка“. Целта на зададените въпроси е да се докаже, че гайдата
е един от най-разпространените музикални инструменти във Варненска област, че участието £ в бита на населението е било и продължава
да бъде все така активно и в наши дни, че тя е съпътствала в добро
или зло нашите деди и прадеди, отговорната £ функция в сватбените
обичаи, самия процес на овладяване на инструмента в близкото минало и др. Логично е първите няколко въпроса към итервюираните да са
„Как са се „запалили“ по изучаването на гайдарското изкуство и
от кого са се учили?
Й. Пеев, роден през 1948 г. в с. Голица, през 1951 преселен в с.
Бърдарево разказва, че по техния край гъдулки и тамбури не е имало.
Разпространени са били гайдата, кавалът и овчарската свирка (с пет
грифови отвора – два за горна ръка и три за долна). Неговият дядо е
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владеел много добре двата инструмента – гайда и кавал. Баща му също е бил гайдар, а двама от чичовците му са били кавалджии. Той
споделя: „…като малък чуех ли гайда, цяла вечер стоях на прозореца
да слушам. (…) Още не съм можел да ходя и съм стоял в краката на
баща ми докато е свирел. Явно нещо с(а) е отключило към гайдата в
мене. Братята ми не бяха така. То явно или го имаш, или не. Огънят,
въгленчето не гори ли, не става!...“ (край на цитата).
Подобна информация дават и другите двама интервюирани. Л.
Любчев от с. Голица твърди: „… тука гайдата се цени много. Това е
музикалният инструмент на наш‘то село…“.
Целият му род свирил на гайда. Прадядо му е изработвал гайди,
дядо му и баща му са били гайдари. Споделя за дядо си, че е бил
майстор на настройването на инструмента. „…знаеш(и) две, три
свирни, ама не започваш(и) преди да нагласи ручилото да отговаря
на (с)ички дупки…“ Според него: „… (с)ички са свирели по малко, били са чобани и е нямало какво друго да пра(В)ят…“. Дядо Дойчо, роден през 1926 г. в с. Голица, също казва, че в неговия род имало музиканти – баща му свирел на кавал, а по-големият му брат бил гайдар.
По думите му, в тяхното село е имало много „гайдарджии“, като изрежда няколко имена. Всички са били животновъди и докато са пасяли добитъка са свирели на гайди и кавали. Той самият отначало е свирил на кавал, но в последствие, когато станал петнайсет годишен, започнал да се учи да свири на гайда.
От казаното по-горе може да се констатира, че музикалните инструменти гайда и кавал са изключително разпространени и популярни
в дадените села във Варненска област. Те са неделима част от живота
на населението, не само „участници“ в празници, обреди и обичаи, но
и спътници в ежедневието. От личния опит на информаторите се дава
ясна представа, че предаването на „гайдарлъка“ в по-голямата си част
става от поколение на поколение, от бащи на синове и т. н. Цели родове свирят, разбира се, в повечето случаи непрофесионално, но важното е, че любовта към гайдата, предадена от стари на млади, провокира желанието да се овладее инструмента.
Интересно би било да се разбере „Как се е осъществявал самият процес на изучаване на инструмента и имало ли е кой да
показва тънкостите в овладяването му?“ Тук информаторите са
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категорични, че по онова време този занаят се е учил изключително и
само по слухово подражателен път.
„Ни(й) тука ноти не зна(и)м. (…) На времето на мегдана по големите празници Петльов ден, Бабин ден винаги свиреше гайда, аз
лично само край гайдаржията се въртях. Понякога, когато беше обграден от три ката хоро, съм с(а) качвал по покривите, само и само
да видя как свири и да открадна нещичко…“. Това споделя Л. Любчев, като добавя, че старите майстори гайдари не са искали да показват тънкостите, характерните похвати при свирене на техните помлади и неопитни „колеги“. В този ред на мисли те употребявали вече
тривиалният израз: „Занаят не се учи, занаят се краде“. Другите
двама интервюирани също потвърждават тази информация.
„Никъде не съм ходил да с(а) уча. Каквото съм чул от старите
майстори, това е. (…)“ – лаконичен е Д. Дойчев от с. Голица.
Й. Пеев отговаря по следния начин: „Аз от малък с(а) занимавах,
ама не знам на какво с(а) дължи, чак като станах на 15 години почнах
да запра(В)ям мелодии…“ Това той го отдава на почти пълната липса
на информация по онова време. Единственото място, където е можел
да чуе и да научи нещо от по-старите майстори гайдари, е било на хорището, където всяка събота срещу неделя са се организирали вечеринки, а по празниците са ставали големи хора, задължително с участието на гайда. „… И аз каквото мога да чуя и да открадна, това е
било, никой не ми е показвал. После като отидох да уча във Варна, в
общежитията имаше радио. Тогава пускаха много народна музика, и
оттам съм се учил…“. Както се разбра, гайдата за голичани е найслушания и практикуван от местното население музикален инструмент. Сведенията за широкото и разпространение, дадени от тримата
информатори, не могат да не породят въпросите: „Имало ли е майстори, занаятчии, които да изработват и да поддържат инструментите или самите свирачи са изпълнявали тези функции? Колко е
струвала една гайда?“, а също и „Самите инструменти еднакви ли
са с разпространените в цялата страна „джура“ гайди или имат
някакви разлики в устройството и размерите си?“
Информаторите са единодушни, че гайдите са се изработвали от
майстори, а не от свирачите, каквато практика знаем съществува в някои други краища на страната.
102

Й. Пеев казва: „… тулумите секи сам си ги е пра(В)ил, ама осталъка на гайдите – гайдуници, връчила – все си е имало някой попрозорлив, по-сръчен, повече му допада, не (В)секи е можел да ги прави…“ (край на цит. )
„Имало е майстори. Аз имам една гайда от дядо Митьо Копанарина от с. Гроздево. Той е правил гайди и е свирил много хубаво.
(…) Пътувал през гората с магарето и ги е продавал тука за един
чифт навуща, за едно агне – на времето така са е търгувало. Има
останали негови гайди на повече от 65 години и не са мръднали…“,
продължавайки разказа си Л. Любчев споменава, че повечето от майсторите са били пътуващи търговци, а не местни. Разказва само за един
местен бъчварин, който между другото е изработвал гайди, но те не са
били предпочитани от свирачите. Също така изказва мнението си, че
по онова време едни от най-добрите инструменти са изработвани от
шуменските майстори Иван и Тодор Гайдарджиеви, изследвани и
описани от Райна Кацарова („Гайдите на един шуменски майстор“).
Самият интервюиран изработва инструменти, но не смята себе си за
майстор. Сигурен е в това, че местните гайди се различават главно по
размери и по височина на тона от разпространените почти в цялата
страна „джура“ гайди. „… Наште гайди са между „ла“ и „си“ строй,
нещо междинно…“
Подобна информация дава и Й. Пеев: „… на баща ми гайдата
беше между „ла“ и „си бемол“ строй. Писклива, ама много ясна беше,
чисто свиреше. Някакъв дядо я правил от Дъбравене. (…) Баща ми
като я пробвал, така му залепнала за пръстите, че му казал „…Ако
трябва къщата ш‘ти дам, тъз гайда я земам…“, и му дал едно прасенце и я взел“. Гайдуниците са се изработвали предимно от дрян
(cornus). Били са снабдени със „сапче“ (приспособление в задната част
на гайдуницата), на което се нанизват три реснички със синци, понякога с малка гилза от патрон в основата, на които се закрепвали три орлови нокътя. Това, според информаторите, бил способ за настройване
на инструмента; „…те колко са свирели не са знае, ама важно е било
сяка дупка да я нагласят да отговаря на ручилото (…) И когато гайдаржийския сигнал, в нашия край му викат „ибрум“, нещо не отговаря, казваха „… на кукуля н(и) обръща…“. Кукул е местното наименование на „ мърморката“, която се изработвала от кокоше перо. Именно
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в случаи, когато „…на кукуля не обръща…“, в роля влизат въпросните
орлови нокти, служещи за отпушване или запушване на грифовите отвори, и по този начин – за регулиране на височината на тона.
Използването на високите гайди, постепенно отпада с навлизането на оркестрите за сватбарска музика, в които участват темперирани инструменти, като например акордеона. Преди това всички празници са ставали с участието на един гайдарджия, който задължително
е свирел с ручило: „Ако няма ручило, не са го признавали за гайда…“
(Л. Любчев). Информаторите разказват, че преди 1975 г. не си спомнят да е имало оркестри, независимо от еднородни или разнородни
инструменти, всички са свирили индивидуално, независимо дали на
гайда, кавал и т. н. В последствие, когато навлиза акордеонът във
фолклорната музика на региона, започват да се употребяват гайди с
основен тон „сол1“ (получен при запушени всички грифови отвори),
т. нар. „сол“ гайди. Л. Любчев раказва: „… после вече като почнаха
да свирят с акордеони, почнаха да изолират ручилото, някои даже го
махат. Тогава почнаха да с(а) използват и сол гайдите, щото
наш‘те нещо не уйдисваха с акордеона. Отначало с(а) мъчи(Х)а с
тях, ама гайдата свири едно, акордеона- друго, и тук – таме с(а) събираха…“
Относно функционирането на гайдата в бита на населението,
информаторите разказват, че всяка събота и неделя на хорището са се
правили вечеринки, като цялото село се е събирало и са се играели
специфични за региона хора, задължително изсвирени на гайда. На
Бъдни вечер гайдар винаги е придружавал коледарските групи, като
по пътя от къща на къща е свирил характерната за голишкия край
свирня „Конската“. Същата тази мелодия е участвала и в сватбените
обичаи. Дядо Д. Дойчев разказва: „…сватбите по три дена са
пра(В)иха. Един ден само Конска играеха. Вечерта като с(а) съберат
младоженците, като изнесат ризата, да с(а) види, че е обезчестена
булката, почва Конската. Цяла вечер с роднини и на другия ден, цял
ден Конска…“. Гайдата е звучала и на големи празници, на Лазаров
ден, Петльов ден, Бабин ден, на Нова година, свирила е на кръщенета,
на освещения (троняски) и др. , а с учебна цел всеки ден се е свирило
при добитъка, в гората. „…от единия баир с(а) чува една гайда, от
другия – друга, и цял ден с(а) надсвирват…“. Това споделя Й. Пеев. Л.
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Любчев си спомня: „…имаш(и) на времето една приказка: Две момчета с(а) качили на тавана да пият вино скришом от баба си. Като
си попийнали обаче им дошло да надуят гайдата и така с(а) издали и
бабата ги хванала…“. Разказва още, че в кръчмата трима души да се
съберат, все единият ще е гайдар и: „… с(а) почва моабета…“. На базата на проведените анкети могат да с направят следните изводи:
Гайдата е един от най-разпространените фолклорни музикални
инструменти в конкретния регион на Варненска област. Тя е изпълнявала и продължава да изпълнява основна функция в почти всички
значими за населението празници и обичаи.
Предаването на любовта към инструмента в голяма част е било
от поколение на поколение, от бащи на синове, от дядовци на внуци и
т. н. Обучението е ставало единствено и само по слуховоподражателния метод, като майсторите умишлено не са показвали
тънкостите на по-младите, а са ги принуждавали сами да достигнат до
тях, слушайки и „крадейки“ занаята.
Самите инструменти в региона по форма и устройство не се различават от „джура“ гайдите, разпространени на територията на почти цялата страна. Главната разлика е в размерите на гайдуниците и
ручилата, а оттам и във височината на тона. Варненските гайди притежават по-висок и по-писклив тембър от стандартните гайди в строй
„ла1“. Прави впечатление, че независимо от факта, че всички информатори са нотно неграмотни, те боравят с наименованията на определени тонове, като сравняват височината на гайдите „между ла и си“.
Определено може да се счете, че те без да осъзнават са направили
първите стъпки към бъдещото професионално обучение не само по
гайда, но и по другите народни музикални инструменти.
Не е случайно това, че варненската гайдарска школа напоследък
се счита за една от най-многочислените и най-качествени такива в
България. Връщайки се назад във времето и в спомените на тримата
свирачи от по-старо поколение, ясно се вижда, че тази традиция е съществувала от време оно. Факт е, че и до днес във варненско сватба
без гайда не минава. Макар да са се наложили сватбарски оркестри от
инструменти с много по-големи технически възможности, гайдата все
пак намира мястото си сред тях. В този смисъл идва и потвърждение-
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то, че гайдарското изпълнителско изкуство във Варненска област е
живо и ще оцелее във времето…
ИНФОРМАТОРИ
Йордан Неделчев Пеев, роден през 1948 г. в с. Голица, 1951 г. преселен в с. Бърдарево.
Дойчо Лефтеров Дойчев, роден през 1926 г. в с. Голица.
Любчо Петров Любчев, роден през 1964 г. в с. Голица;

106

Елвира Матева, Борис Мирчев
Научен ръководител: проф. Роксана Богданова

Звездни мигове от ежедневието
на пловдивската валдхорнова школа
(извадки от доклад)
... Ще си позволим да хвърлим един друг, допълващ поглед върху
феномена Пловдивска валдхорнова школа. Това е съпричастният, съпътстващ, симпатизиращ и съпреживяващ поглед на пианистаакомпанятор в часовете по валдхорна в НУМТИ „Добрин Петов“ и
АМТИИ Пловдив под ръководството на академик професор Стоян Караиванов.
Не можем да не признаем, че силната воля, упоритост, целеустременост и решимост за постигане на положителен краен резултат,
обединени от високия професионализъм на академик професор Стоян
Караиванов, оставят незаличими следи в съзнанието както на неговите
ученици и студенти, така и на пианистите-акомпанятори, имали честта
да работят с него. Подобно на „великия учител, който вдъхновява“ (по
думите на Уилям Артър Уорд), професор Караиванов преди всичко
служи като мотиватор, вдъхновител, заразяващ с незчерпаемата си
енергия всички свои възпитаници. Желанието на педагога Стоян Караиванов да предаде и да внуши собствените си знания, умения и възгледи за валдхорновото изпълнителско майсторство, за музикалното изкуство изобщо, предразполагат възпитаниците му сами да полагат максимални усилия, за да отговорят на високите изисквания на своя преподавател, да мислят, да търсят пътища за самоусъвършенстване и да
отговорят по достойнство на педагогическите предизвикателства на
своя учител.
Тези изисквания, внушения и професионални предизвикателства
по естествен начин се разпростират и върху работата и личността на
пианиста-акомпанятор. В часовете на професор Караиванов той не
просто съпровожда солиращата валдхорна като неизбежен заместител
на оркестъра, или като служебно „натрапен“ партньор по партитура, но
се превръща и в неделим, пълноправен член в системата педагогученик-пианист. Той, акомпаняторът, също трябва да активира пълния
си умствен, интелектуален и тясно професионален опит, за да реализи107

ра съвместно с обучаемия концепцията на преподавателя относно работата върху дадено произведение. С други думи, можем да говорим за
неизбежна емоционална въвлеченост и на пианиста в творческия процес, което само по себе си е предпоставка за постигането на по-добър
краен продукт при представяне на съответната творба пред публика.
Изхождайки от направеното обобщение заслужава да се обърне
особено внимание на репертоара, който присъства в творческата и педагогическа практика на академик професор Караиванов. Силно впечатление правят използваните различни транскрипции, дело на самия
преподавател, като: поредицата от седем романтични сонати от Феликс
Менделсон-Бартолди, Роберт Шуман, Йоханес Брамс, Рихард Щраус,
Антонин Дворжак, Габриел Форе и Сергей Рахманинов, както и сборниците с множество преработени пиеси в по-малка форма: Клод Дебюси – „Лунна светлина“, „Паспие“ и „Малкото негърче“, Пол Дюка –
„Като цигански танц“, Морис Равел – „Импровизация“, Дариус Мило –
„Встъпление и ария“, Жак Ибер – „Сюитина“, Исак Албенис – „Малагеня“, Гаспар Касадо – „Ухажване“, Арам Хачатурян – „Диптих“, Панчо Владигеров – „Есенна елегия“ и „Приказка“, Иван Спасов – „Триптих“, Ангел Заберски – „Елегия“ и др. По този начин учениците и студентите валдхорнисти получават изключителната възможност да обогатят знанията и концертния си репертоар с някои от най-висшите образци на музикалното изкуство от други инструменталноизпълнителски области, на които в противен случай биха били съпричастни само като слушатели. И тук следва да отбележим, че същото с
пълна сила важи и за акомпанятора, когото разглеждаме като органична част от споменатото по-горе триединство преподавател-ученик/
студент-корепетитор.
Голям принос за формирането на още по-пълен, богат и всеобхватен репертоарен кръгозор у неговите възпитаници при изграждането
им като музиканти имат и множеството изнасяни жанрово-тематични,
интегрални и нетрадиционни концерти, свързани с творчеството на определен автор или конкретен жанр, инициирани, подготвени и практически реализирани от академик професор Караиванов и неговите ученици и студенти. Като примери за това можем да посочим концерти,
посветени на: 1700 г. Християнска Армения, 1300 г. Българска държава, 325 г. европейска валдхорнова школа, 200 г. Френска революция,
100 г. музикален импресионализъм, концерта в чест на 50 годишнината
от спасяването на евреите в България, както и десетките авторски концерти, посветени на Хенри Пърсел, Йохан Себастиан Бах, Георг Фридрих Телеман, Йозеф Хайдн, Ян Щих, Франтишек Ружичка, интеграл108

ното представяне на валдхорновите концертни и камерни творби на
Волфганг Амадеус Моцарт, Рихард Щраус, Рейнголд Глиер, Паул
Хиндемит и др. Подобни изяви, по естествен път и на базата на практическия изпълнителски опит, позволяват да се проследи творческата
еволюция на съответния композитор или жанр, което е не само полезно
и възпитателно за самите обучавани, но и прелюбопитно и образователно за присъстващата публика.
В тази връзка отново трябва да се подчертае ролята на корепетитора в работния процес. Образно, бихме си позволили да я определим
като поддържащата актьорска игра/роля във филм, която помага на
главното действащо лице максимално пълно да разкрие образната характеристика на своя герой. Както е известно за майсторска поддържаща роля също се присъжда „Оскар“. Майсторство, което от гледна
точка на корепетитора се състои в това да създаде задължителното и
естествено партньорско доверие между него и обучавания, за да може
последният в пълна степен да развие и изяви своите потенциални възможности.
По наше мнение творческото сътрудничество между преподавател-ученик-корепетитор намира окончателен и най-пълен израз при
участия в различни конкурси от национална и международна величина.
„Премерването на сили“ в състезателен режим дава отговор на въпроса
дали творческо-интерпретаторската концепция, педагогическите методи
и принципи на подготовка на участниците (както от чисто художествено-инструментална, така и от морално-волева гледна точка) са правилни
и водещи до успешен „финал“. В този смисъл многобройните успехи на
представители на Пловдивската валдхорнова школа потвърждават
ефективноста на преподавателските възгледи на проф.Караиванов. В
подкрепа на изнесеното ще си позволим да посочим само част от тези
постижения. Това са съвместно завоюваните лауреатски звания от специализираните международни конкурси в Маркнойкирхен-Германия, за
медни духови инструменти в Нижний Новгород – Русия, „Еужен Кока“
в Кишинэу-Молдова, „Сурми Буковини“ в Черновци – Украйна, „Охридски бисери“ в Охрид-Македония, „Музиката и земята“ – София,
„Млади дарования“ – София, за изпълнение на френска музика – Пловдив, за изпълнение на немска и австрийска музика „M.A.G.I.C.“ – Бургас, „Надежди, таланти, майстори“ – Добрич, и от престижните национални конкурси „Светослав Обретенов“ – Провадия, „Зимни дни на камерното изкуство“ – София, „Орфеева дарба“ – София, за изпълнение
на чешка и словашка музика – Варна, „Дико Илиев“ – Враца и др.
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Във всеки един от тези случаи, както и в много други, възпитаниците на Пловдивската валдхорнова школа заслужено са получавали възхищението и признанието не само на журитата, но и на публиката!
В чисто личен, инструментално-професионален план, благодарение на интерпретационните идеи на професор Караиванов, корепетиторът получава допълнителен стимул за тълкуване и използване на
пианото не само като съпровождащ „ударен инструмент“ с определени
темброви характеристики и възможности, но и на не леките художествено-изпълнителски задачи чрез звуково-колористични оцветявания да
внушава на слушателите и различни оркестрови инструменти.
Като заключение на изнесеното обобщено можем да кажем, че
професионалното общуване с личност като академик професор Стоян
Караиванов и неговите възпитаници наистина превръщат рутината на
корепетиторската дейност в споделени звездни мигове с Пловдивската
валдхорнова школа.
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Борис Мирчев
Научен ръководител: проф. Роксана Богданова

Н. К. Метнер (1880 – 1951)
МУЗА И МОДА
Защита на основите на музикалното изкуство
В продължение на много години Николай Карлович Метнер
(пианист, композитор и педагог) си води записки, засягащи спецификата на клавирното изпълнение, търси и анализира някои проблеми на
композиционния процес и др. В началото на 30-те години на 20 в.
творецът усеща вътрешна нужда да систематизира и изложи в писмена форма някои свои възгледи относно творческата естетика. В резултат на това, през 1933/1934 година, Метнер създава книгата МУЗА И
МОДА.
В тази книга Метнер не просто разкрива своите творчески принципи, но и развенчава изкривения (според него) лик на съвременното
(към онзи момент) музикално изкуство.
Както е добре известно, 30-те и 40-те години на 20 век стават
свидетели на възникването и разцвета на естетиката на някои от найизявените творци на съвременността. Музикалното изкуство от първата една трета на века към този момент вече е изминало дълъг, сложен и противоречив път и представлява една пъстра картина. Като
процес и форма на реализация то изисква своето разбиране, тълкуване
и оценка.
Мнозина са онези артисти, които в тази връзка публикуват, споделят своите творчески разбирания, опити и възгледи. И. Стравински
пише „Хроники на моя живот“, А. Онегер създава „Аз-композиторът“, Ш. Мюнш – „Аз –диригентът“, Н. Метнер се включва в тази
поредица с МУЗА И МОДА.
Ако при Стравински, Мюнш и Онегер въпросите на съвремието
са засегнати, бидейки рамкирани от личния им живот, то Метнер посвещава своята книга изцяло на въпросите, свързани с музикалната естетика и творчество. С други думи, Метнер разглежда изкуството,
творчеството изолирано от историческата, социалната, икономическа111

та, респективно политическата реалност на своето съвремие. Но тези
фактори няма как да не влияят на неговото развитие и еволюция.
За целта на своята проза, насочена преди всичко към музикалната младеж, Метнер пише на Е. Прен в едно от писмата си: „...написах
я на родния си език (руски) и, разбира се, за Родината, която е възпитала у мен моя художествен светоглед“. Още самото предисловие на
книгата е проникнато от дълбока, тревожна загриженост за бъдещето
на музикалното изкуство: „Аз искам да говоря за музиката като за роден език на всеки музикант (...). Аз вярвам не в своите думи за музиката, а в самата музика. Искам да споделя не своите мисли за нея, а
вярата си в нея самата. Обръщам се преди всичко към младото поколение музиканти, което, обучавайки се на музика, възприемайки законите и, не вярва нито в единството и, нито в автономното и битие.
Можем да се учим и да научим само онова, в което вярваме.“
МУЗА И МОДА съдържа две части: в първата са изложени естетическите размисли на автора, засягащи главните елементи на музикалния език – мелодия, хармония, ритъм, лад, форма. Частта завършва с раздел, критикуващ съвременното изкуство.
Втората част се появява като допълнение към първата. Тук Метнер в афористично-лаконична форма поставя и разрешава много въпроси, свързани с творческото и изпълнителско изкуство: влияние и
подражание, привичка и навик, любопитство и внимание, опит и експеримент, талант и способност, вкус, творчество и пр.
В книгата Метнер ни разкрива ключовите положения от своята
творческа естетика. Разглеждайки въпросите свързани със спецификата на искуството, той споделя мисълта си, че всяко изкуство използва език, присъщ само за него. Езикът на музикалното изкуство, неговата същност според Метнер са „музикалните смисли“ (музикално изразни средства), към които според него спадат хармонията, мелодията, ритъма и другите елементи на музикалния език плюс музикалната
форма. Съставяйки един общ за музикантите език те трябва да се намират в пълна хармония помежду си: „Всички основни смисли на нашия музикален език, подобно струните на музикалните инструменти,
се намират в неразривно взаимоотношение. Отнемете макар и една
струна от нашата обща лира и няма да бъде възможно да изсвирим
нищо на нея.“
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Хармонията според Метнер е най-важният от музикалните
смисли. Тя възниква като продължение на полифонията. Но дори добили самостоятелност, хармонията и полифонията продължават да са
тясно свързани: „Хоризонталното многогласие на контрапункта се
оправдава хармонически, т.е.от вертикалното съвпадение на гласовете. Вертикалното многозвучие на хармонията се оправдава от хоризонталното съвпадение на акордите.“
По нататък Метнер доказва, че в творчеството на редица съвременни композитори постройката на акордите е така усложнена, че се
разрушава естествената функционална връзка помежду им. Това води
дотам, че композиторите започват да търсят нови връзки и ненамирайки такива се отказват от тях изобщо. Така се разрушава основата
на хармонията, законът за функционалните връзки обеднява възможностите за модулиране и построяване на разгърнати тонални планове.
В центъра на внимание на композитора са и следните най-важни
„музикални смисли“ – тема и мелодия. Метнер смята, че темата има
водеща роля при всяко едно съчинение. Нещо повече, темата сама по
себе си включва най-важните изразни средства на музиката. Тя притежава собствен пулс-ритъм, своя светлосянка – хармонията, свое дихание – каденцата, своя перспектива – формата.
Сравнявайки понятията тема и мелодия, Метнер изрично подчертава, че те на са тъждествени. Понятието тема включва в себе си
понятието мелодия, но мелодията не винаги включва и разбиране за
тема. Темата, според Метнер, е по-широко понятие от мелодията, тъй
като има силен стремеж към развитие. Плюс това, темата носи белезите на творческата индивидуалност на автора, разкривайки черти от
неговия стил. В качеството на пример, потвърждаващ разсъжденията
му, Метнер дава фугите на Бах и сонатите на Бетховен.
Разглеждайки формата като музикален смисъл, Метнер предполага нейната неразривна връзка със съдържанието: „Формата без съдържание е просто мъртва схема, съдържанието без форма – сурова
материя. И само съдържанието плюс формата се равняват на художествено произведение.“
Метнер се вълнува значително и от взаимоотношението обективно субективно в изкуството, при това той прави разграничение на
индивидуaлност и субективност.
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Творец, който се стреми с всички сили да подчертае своята индивидуалност и който и се любува като самоцел е противен на Метнер. „Истинската индивидуалност, като белег на душата, се разкрива
тогава, когато художникът най-малко мисли за себе си. Мисълта за
творческата индивидуалност, превръщаща се в ръководещо начало
както за твореца, така и за възприемащите творчеството на композитора, е вредна. В такъв случай мисълта насилва темата, съдържание
на творчеството..“
Метнер се интересува и от взаимодействието на рационално и
емоционално в изкуството. Той не е съгласен, че музиката е само език
на чувствата, възприема я като език на мислите също така. Музиката
говори там, където думите недостигат, следователно музиката е език
на недоисказаните мисли и чувства.
Авторът приема, че ролята на емоционалната съставляваща наистина е много голяма в музиката, най-вече тогава, когато творецът
създва основния образ на работата си – темата. „Темата е преди всичко откритие (свише) – тя се придобива, а не се изобретява.“
Развивайки мисълта си, Метнер доказва, че от това доколко непосредствено и искрено художникът се вслушва в своето откритие
зависи успехът на бъдещото произведение: „Всеки творец се учи найвече от темите, които му се разкриват в мълчание. Ако мълчанието
нищо не му внушава, той на нищо няма да се научи. Ако композиторът само подправя тематическото откритие, той ще се научи на подправяне на произведението и нищо повече.“
В края на първата част на книгата си Метнер критикува модернизма:
„Модернизмът е мода на модата. Модернизмът е мълчаливо
съгласие на цяло поколение да се изгони музата, предишната вдъхновителка и учителка на поетите, и вместо нея да се приеме модата като
неограничена владетелка и върховен съдник в изкуството“
Критическото отношение на Метнер спрямо модернистите –
композитори се отличава с голяма откровеност и гневна жар: „На тях
им липсва главното, което подчинява всичко друго – темата в широк
смисъл, т.е. онова което трябва да ръководи и голямото, и малкото и в
детайла, и цялото... Липсва им ... лице, имат само цветове. Нямат истински експозиции, а само разработки.“
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Метнер приема за разбираемо, че модернистите защитават безсилието си в изкуството (според него) с думите: „Аз така чувам!“,
както художниците абстракционисти, създавайки платната си, твърдят: „Аз така виждам“. Основният двигател на музикалното развитие
– законът за функционално тежнение, движение от дисонанс към консонанс е ликвидиран от модернистите според Метнер (което е вярно),
а понятието дисонанс е изпразнено от съдържание. Метнер въвежда
понятието „дискорданс“ – случайно съзвучие. Нещастен случай без
хармонически образ по думите на Метнер.
Резюмирайки своята критика, Метнер се опитва да убеди себе си
и нас читателите в пълната обреченост на перспективите пред модернизма (което се оказва невярно). Според него модернистичните направления стесняват възможностите за развитие на творчеството в музиката, което се определя от някакви „модни рамки“. Излиза, че не
композиторът изгражда собствен стил, свързан по някакъв начин с
предходното изкуство и полагащ път към бъдещето, а „модата създава“ твореца.
Давайки воля на негодуванието си срещу модернизма, в книгата
си Метнер обаче не се опитва да разгледа и изясни причините, водещи до появата на съвременната музикална култура. Николай Карлович през цялото време разглежда композиторите-модернисти като събирателен образ, без да спомене нито едно конкретно име.
Друг недостатък в работата на композитора е, че тълкува модернизма като едно хомогенно течение, а е ясно че става дума за отделни
творчески направления, групи, стилове и дори самостоятелни творчески характеристики.
В тази връзка много аспекти от критиката, макар и формално
верни, увисват във въздуха без връзка с конкретна историческа епоха.
Там където критиката обаче е целенасочена към спецификата на
творчеството на композиторите модернисти, засяга определени черти
на музикалния им език, тя става действена и убедителна.
Анализирайки най-важните музикални смисли, Метнер изказва
и аргументира някои много тънки и верни наблюдения, отнасящи се
например до въпросите на хармонията, полифонията и формата. Макар че в повечето случаи Метнер изхожда предимно от субективноидеалистически позиции, които не винаги можем да приемем (да речем въпросът за творческото вдъхновение), то по силата на логичес115

кото мислене и чрез интуицията на голям музикант, Метнер защитава
по-умерени виждания и разбирания по въпроса.
МУЗА И МОДА е издадена през 1935 г. в Париж от издателството на С. Рахманинов „ТАИР“.
Приблизителна схема на основните смисли на музикалния език
Център

Периферия (тежнение)

1. Съзерцаем звук
(достъпен за вътрешния слух)

Изпълнен или записан звук.

2. Време, плоскост на музиката

Движение във времето на всички
музикални смисли и елементи

3.Тоника (основната нота на
Лада, гамата, тоналноста)

Лад, гама, тоналност.

4. Диатонизъм

Хроматизъм

5. Консонанс

Дисонанс

6. Тоника (главно тризвучие)

Доминанта (тризвучие
координата на тоналноста)

7. Тоналност

Модулация

8. Прототипи на консониращите акорди-тризвучия с обръщенията им

Прототипи на дисониращите
акорди септакорди и нонакорди
с обръщения

9. Прототипи на акорди
и обръщенията им

Случайни хармонически образувания (задържания, предявявания,
проходящи вспомагателни и задържани ноти).

Взаимоотношението тоника и доминанта (в смисъл на покой и
движение) представлява най-проста форма на каденца и модулация.
Това взаимоотношение е валидно и действа както при кратки построения и форми, така и при по-крупни конструкции.
Материалът е изготвен на базата на авторския превод от руски
език на книгата МУЗА И МОДА на Николай Метнер от докторанта
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Галина Георгиева
Научен ръководител: доц. д-р Ромео Смилков

Клавирен цикъл „Детски приумици“
на Николас Економу
Клавирният цикъл „Детски приумици“ („Kinderlaunen“), наречен по-късно „Детски етюди“ („Kinder-Etüden“), е една от найзначимите творби от първия период на творчеството на кипърския
композитор Николас Економу (1953 – 1993). Написан през 1971 и завършен през януари 1972 година, по време на следването му в Московската консерватория, цикълът от 16 пиеси е посветен на любимата учителка на композитора в консерваторията Рима Хананина. Поради това
в ръкописа на творбата, който се съхранява във фондацията „Николас
Економу“, названията на отделните пиеси са на руски език.
Албумът съдържа причудливи пародии, написани сякаш на един
дъх импровизации, колоритни и жизнерадостни пиеси, много от тях
стилистично издържани в духа на технически етюди, но и същевременно съдържащи елементи на много сериозни пиеси. Разнородни по
своята техническа виртуозност, те могат да бъдат преподавани на различни възрастови групи. Отделните пиеси са в ярък контраст, а цялостната организация на цикъла, както и танцовият характер на етюдите,
напомня на сюитен цикъл.
През октомври 1994 година немският музикален критик Йоахим
Драйхайм пише в предговора към второто издание на „Киндерлаунен“,
издадено в Германия от издателската къща „Edition Modern 2220“:
„Избирайки имагинерни и стимулиращи заглавия като „Въпрос“, „Магазин за играчки“, „Любопитство“, „Меланхолия“, „Отговор“, композиторът сякаш пренебрегва дидактичния характер на пиесите. Цикълът
„Детски приумици“ отрежда място на Економу сред майсторите на
етюда в една дълга и красноречива поредица, продължавайки традицията на Тюрк и неговите „Пиеси за ръцете“, „Младежки албум“ на Шуман и „Детски албум“ на Чайковски, стигайки чак до „Детски ъгъл“ на
Дебюси, „Kindermusik“ на Прокофиев, „An die Jugend“ на Бузони и
„Микрокосмос“ на Барток.“
Пиесите от „Детски приумици“ са подходящи не само за обучение, но и за репертоара на зрелия пианист. Музикологът Ян Волф Мюлер обобщава това в статията си за „Neue Musikalishe Zeitung“: „Цикъ117

лът се състои от 16 разнородни по характер пиеси. „Детски приумици“
е заглавие, което отрежда място на албума в т.н. „детски репертоар“. За
това впечатление спомага и цветната детска рисунка на малката дъщеря на световноизвестната пианистка Марта Аргерих–Стефани Аргерих
за корицата на изданието. Ян Волф Мюлер продължава: „Обаче това
заглавие е и подвеждащо що се отнася до техниката и сериозността на
музикалните идеи.“
Единственият запис на целия цикъл е в изпълнение на самия
композитор и датира от 12 август 1971 година. Излъчен е по кипърското радио на 13 април 1972. Този запис демонстрира едно жизнерадостно и изпълнено с настроение изпълнение, в което техниката и изразителните възможности на миниатюрите заблестява още с встъпителните
акорди. Колкото до разнообразието на пиесите, те варират от тези с
танцов характер и фолклорно звучене до редица други, които впечатляват с вглъбеността и „интровертността ала Кийт Джарет“. Отново Ян
Волф Мюлер обръща внимание върху преобладаващата традиционност
на хармонията и хомофонността на музикалната тъкан. В края на статията си той обобщава: „Отделните фолклорни елементи напомнят на
„Микрокосмос“ на Барток. Един оригинален и самобитен цикъл“
„Детски приумици“, по мое мнение, са същевременно малки студийни конструкции, които се явяват първите характеристични клавирни етюди, написани от кипърски композитор.
Първата пиеса „Въпрос“ („Frage“) има функция на въведение в
цикъла, целяща да заинтригува слушателя със загадъчния си, но същевременно повествователен характер. Първоначалният мотив-въпрос
се състои от три акорда, които се повтарят и доразвиват в 8-тактова
фраза на въпрос и отговор.
Пример № 1 „Въпрос“ („Frage“)

„Валс в стила на Прокофиев“ („Walzer a la Prokofieff“) носи
белезите на елегантността, но и на сарказма и гротеската, характерни
за творчеството на великия руски композитор.
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Третата пиеса е озаглавена „Приспивна песен“ („Wiegenlied“)
и се откроява с нежната си поетичност и атмосфера на радостно спокойствие.
Една от най-характеристичните пиеси в албума е „Гръцки
танц“ („Griechischer Tanz“) в неравноделния размер 5/8. Ярката тематика, фолклорната „първичност“ са пречупени през един съвременен подход. Множеството хроматизми, внезапните тежки акценти,
използването на регистъра на пианото допринасят пиесата да звучи
като огнен „мъжки“ танц. Тази пиеса излиза извън рамките на т.нар.
„детски репертоар“ и е много подходяща за свирене на бис.
Пример № 2 „Гръцки танц“ („Griechischer Tanz“)

„Псалм“ („Psalmus“) е кратка пиеса, която има песенна структура и фактура. Мелодията се излага едногласно и постепенно преминава
в четиригласно изложение, наситено с имитационни похвати. „Псалм“
звучи като молитва, но е по-близка до руските православни многогласно-вокални традиции, отколкото до византийските псалмодии.
„Мексикански танц“ („Mexikanischer Tanz“) се отличава с помодерно звучене и е написана в неравноделния размер 8/8. Остинатният ритъм в лявата ръка създава напрежение и своеобразна отчетливост и характеристичност.
Мелодиката на „Мечта“ („Trämerei“) е базирана на „Мексикански танц“, създавайки обаче много по-мечтателна и съзерцателна
атмосфера.
Своеобразно завръщане към жизнерадостния, изпълнен с хумор
стил на Економу е пиесата „На Шопен, Чайковски от Прокофиев“(„Für Chopin und Tschaikowsky von Prokofieff“). Названието цели да ни напомни за така обичания и от тримата композитори жанр на
валса, като очертава известно противопоставяне между романтичната
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мечтателност на Шопен и Чайковски и гротескния, безмилостен стил
на Прокофиев.
„Магазин за играчки“ или „Spielzeugladen“ е написана в поекпериментален стил. Пиесата имитира звученето на латерна или механична играчка. Интересен момент в използването на съвременни
регистрови обозначения е, че композиторът използва двоен сол ключ
вместо общоприетия знак 8va, за да обозначи, че и двете ръце свирят
октава по-високо.
Силно изявена фолклорна традиция следва „Морски Етюд“
(„Meeres-Etüde“). Неравноделният размер 7/8, богатата орнаментация на акомпанимента в лявата ръка на фона на повтарящи се акорди
в дясната ръка, всички тези елементи създават характеристична музикална картина на неспокойно, вълнуващо се море. Танцовият характер на пиесата е по-близък до гръцкия танц „Каламатианос“, отколкото до нашенската ръченица. В пиесата композиторът търси ефекта на
акордовия дисонанс изключително преднамерено.
Пример № 3 „Морски Етюд“ („Meeres-Etüde“)

„Морски етюд“ придобива известна популярност под гръцкото
си наименование „Таласини спуди“ („Θαλασσινη σπουδη“), благодарение на обработката за китарен оркестър на Димитрис Регинос, китарист от кипърско-български произход. Пиесата е изпълнявана в България от „Китара камерата“ на Международния китарен фестивал в
Пловдив, 2007 година, както и от китарния оркестър „Fullerton“ към
Калифорнийския държавен университет, САЩ на 11 юни 2009 в Русе,
в рамките на Международния фестивал за китарни оркестри.
Следващите пиеси „Етюд“ („Etüde“), „Каприз“ („Caprice“),
„Любопитство“ („Neugier“) и „Меланхолия“ („Melancholie“) сякаш
затварят кръга от многообразните емоционални състояния, през които
преминаваме по време на изпълнение на „Киндерлаунен“.
„Черно-бяла импровизация“ („Improvisation in Schwarz/weiss“)
e единствената пиеса в албума, която представя съвременни сонорноалеаторни методи, като този на свободната метричност, акорди във
формата на клъстери и известна свобода на интерпретацията. Според Ян
Ролф Мюлер, пиесата звучи като „чуждо тяло“ и някак не се побира в
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цялостната естетика на цикъла. Економу въвежда клъстерно звучене,
както и обозначението за клъстер, който да обхваща всички ноти от найдолната до най-горната нота, служейки си с вертикални стрелки ↕.
Пример № 4 „Черно-бяла импровизация“ („Improvisation in
Schwarz/weiss“)

„Отговор“ („Antwort“) е последната пиеса в цикъла, която се
предполага, че ще даде отговор на първоначалния въпрос от първата
пиеса „Въпрос“. Началната фраза на „Отговор“ интонационно напомня на „Въпрос“. Това „рамкиране“ осигурява своеобразна цялостност
на цикъла.
Много може да се спекулира какви въпроси и отговори е задавал
на себе си и съответно на нас (изпълнители, слушатели, изследователи), младият, тогава 18-годишен композитор с цикъла „Детски приумици“. Николас Економу е мислител по природа, макар и музикант по
призвание. Въпросите за смисъла на битието и природата на съзиданието го вълнуват през целия му живот. А ние можем само да гадаем
за това дали просто не става въпрос за любопитството на едно токущо пораснало дете, все още откривайки света, незагубило способността да се възторгва, учудва и създава.
ЛИТЕРАТУРА
Економу, Хариклия – Интервю с майката на композитора от
12/04/2011
Мюлер, Ян Волф – „In gutter Stimmung“ („В добро настроение“), статия в „Neue Musikalische Zeitung“, NMZ 4/97
Фондация „Николас Економу“ – биография и дискография на композитора,
публикувани
в
официалния
интернет
сайт:
www.nicolaseconomou.com
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Доц. Мъгърдич Касапян

Гравюрата в книгопечатането
Както знаем, изкуството на гравиране въобще е било един от основните фактори и катализатори за развитие на книгопечатането. Нещо повече, то се явява и определящо средство, обуславящо печатния
процес и технологията на печатане. Разбира се, участието на гравюрата в издаването и оформянето на книгата и печатните издания не е
било възможно в дълбоката древност, най-вече поради факта, че технологиите на гравиране с цел отпечатване са изнамерени в по-късно
време. Носителят на отпечатъка, сиреч хартията, също е бил открит
сравнително късно. Все пак първообразно са изнамерени и използвани начини за гравиране и отпечатване на изображения, макар и с чисто практичен характер и приложение.
Известно е, че в древните Вавилон и Асирия са използвани печатни процеси, като са се изработвали (гравирали) релефни форми и
чрез натиск са оставяли огледален отпечатък върху глинени плочки,
специално подготвени и изгладени за целта. Печатаемите форми са
били с различно предназначение и съответно – с разнообразна форма.
Тези за документи, с цел тиражиране, са били гравирани върху цилиндрична или плоска основа. Става въпрос за печати или държавни
укази, които е трябвало да се разпространяват в няколко екземпляра в
обширните територии на тогавашните империи. Материалът, от който
се е изработвала печатната форма и върху който се е гравирало изображението, също е бил различен. Формите можели да бъдат каменни
и метални, гравирани с клинописи и други знаци.
Начините на гравиране върху формата също били два вида – издълбаване на изображението в дълбочина или отнемане на излишния
материал с цел изпъкване на образа над нивото на плоскостта. Съответно, първите са оставяли върху меката глина изпъкнал отпечатък, а
вторите – вдлъбнат.
Наличието и използването на хартия недвусмислено допринася за
развитието на гравюрата в различните £ приложения. Хартията, според някои данни, е изнамерена още в началото на 2 в. в Китай и нейното съществуване е пазено в тайна няколко столетия. Предполага се,
че арабите я пренасят в Европа и това дава неимоверен тласък на книгоиздаването, включително и на гравьорството, изразяващо се в раз122

нообразното му приложение не само в оформянето и украсяването на
книгата, но и в самото й отпечатване.
В Китай гравирали изображенията на каменни форми и после с
помощта на специални пигменти ги отпечатвали на хартия. По-късно
каменните форми били заменени от по-податливите за гравиране дървени такива. Така се стигнало до получаване на т. нар. ксилографна
плоча (страница), която стои в основата на книгопечатането в днешно
време. По открити гравирани и отпечатани на хартиен носител образци обаче разбираме, че в Далечния Изток литературните произведения са се издавали и разпространявали под формата на хартиени свитъци, изработени от залепени един към друг листове, образуващи
дълга лента. Датирано от 868 г. е произведението „Диамант Сутра“, в
което текстът и илюстрациите са изрязани на седем дървени плочи и
отпечатани на седем отделни хартиени листа, слепени впоследствие
като продълговат свитък с дължина около пет метра и широчина около 30 сантиметра.
Но в Европа, до периода на използване на хартията, „книгата“ вече придобила вид близък до днешния. Става въпрос за т. нар. кодекс,
който като структура на оформяне на книгата е далеч пофункционален и практичен в сравнение със свитъка. Страниците на
книгите, макар и в началото изработвани от дъсчици, били продупчвани в единия край и прошнуровани с въже, което ги обединявало в
едно тяло. Откриването на хартията улеснило не само изработването
на страниците, но и тяхното формиране в книга.
В основата на издаването на книгата отново на водещо място стояла гравюрата на дърво (ксилографията). Създадените с помощта на
ксилографията книги се наричат блокови книги. Наименованието идва от факта, че при отпечатването на един лист се изработвал отделен
дървен блок, на който фигурирали текста и илюстрацията, композирани съвместно, и които едновременно се отпечатвали като една
страница от книгата. Дървените блокове се изработвали от череша,
круша или чемшир и били гравирани по дължината на жилката с помощта на щихели. С инструмента се отнемали излишните части на
изображението, за да остане на повърхността за печат само рисунката.
Този вид гравиране се наричал holzstich, или гравиране чрез запазване
(на рисунката).
Различна от тази, във втората половина на 15 в. се използвала и
друга техника за гравиране, наричана crible. Тя е въведена от френския гравьор Филип Пигуше. Крибле означава надупчвам, правя на
решето и в този смисъл начинът на работа се изразявал в дълбаене,
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дупчене, изрязване в дълбочина, при което след намазване на плочата
с багрило остава светлата следа като средство, изграждащо изображението. С други думи, се е изваждала светлината на формите от тъмния
черен фон чрез подбиване или дълбаене на повърхността.
Много интересен факт за оформлението на блоковите книги е, че
изображението на страниците е предимно картинно и много малко текстово. Гравираните илюстрации заемат основното място в пространството на страниците, а текстът е кратък, пестелив и стои по-скоро като
пояснение към гравюрата. Така художествената гравюра заела много
определящо и престижно място в първите години на книгоиздаването.
Ксилографията се занимавала не само с художествената гравюра, но
гравьорите имали за задача да изработват и текста в комбинация с художественото изображение. Художниците са рисували графичните
произведения, а гравьорите са ги изрязвали и отпечатвали.
Друга характерна особеност при изработването на графичните
книжни страници е използването на само едната страна на листа за
печат в книгата (анопистографно). На обратната страна не се печатало, а това прави от тези листове самостоятелни произведения на изкуството.
Огромният скок в книгоиздаването, с въведените от Йоханес Гутенберг през 15 в. подвижни букви за набор, облекчил и ускорил многократно работата по съставяне на текстовата част на книгата. Но по
същата причина се увеличила и нуждата от по-бързото им илюстриране и украсяване, тъй като книгопечатането се разпространявало
много по-динамично и книгите се издавали във все по-голям тираж.
Били открити печатници за книги, основно в Германия. През 1460 г.
Албрехт Пфистер пръв употребява ксилографни илюстрации в книгата „Ackermann aus Bohmen“. Това били контурни изображения на
композиции от човешки фигури, изработени чрез обрезна гравюра.
Любопитно е, че в този етап от развитието на гравюрата на дърво,
много често, може би под влияние на ръчно илюстрованите книги, се
е използвало т.нар. колориране на гравюрите в текста с употребата на
акварелна прозрачна велатура върху отпечатъка. Ние познаваме този
тип оцветяване от Китайската и Японската гравюра. Все пак ксилографиите от ранния етап на книгопечатането били доста сковани и
елементарни. Впоследствие контурната гравюра се обогатила чрез използването на пестелив щрих, създаващ бегло усещане за светлосянка. Загатвали се обема и пространството, но много плахо и схематично, с успоредни и груби щрихи. Постепенно гравюрата на дърво се
усъвършенствала. Известни на всички са достиженията на Албрехт
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Дюрер и Ханс Холбайн Младши, последният от които нарисувал титулни страници и илюстрации на „Възхвала на глупостта“ от Ер. Ротердамски, гравирани на дърво от Ханс Лютцелбургер. Към тях, в
сферата на илюстрованата книга, присъединяваме и името на Алдус
Мануциус, чиито отпечатани творби оказват голямо влияние през 16
в. Той издал през 1499 г. „Сънят на Полифил“ в малък формат, като
така въвел малкоформатните издания, богато илюстрирани с контурни и много фини дърворезни гравюри. Оформяли се цели страници с
комбинация от рамкирана гравюра и рязан текст, които били доста
балансирани като чернота. Всъщност Мануциус използвал контурни
илюстрации, които съвсем подходящо и с изискан вкус се съвместявали с подобната структура и яснота на шрифта от текста.
За да се доближат и донякъде да конкурират ръчно изработените
красиви и многоцветни украси, гравьорите прибегнали към цветен
печат в по-специалните издания. Ерхард Ратдолт украсявал страниците на книгите с богато орнаментирани бордюри и вкарал до пет цвята
в едно изображение.
В първите години на 16 в. даровитият и изобретателен гравьор
Уго да Карпи в Италия направил нещо много значимо не само в областта на книгата, но и в развитието на художествената гравюра въобще. Произведенията, създадени от него, били печатани в три взаимно допълващи и застъпващи се цвята. Тази техника е известна с наименованието „chiaroscuro“ (светлосянка) и за нея са необходими три
форми за гравиране. На първата се изработвал рисунъкът и при печат
той бил най-тъмен. На втората – полутонът, а на третата – фонът, отпечатван с най-светло багрило и светлините от белотата на листа. Редът на отпечатване бил от най-светлата до най-тъмната с три последователни печатни удара на пресата. Полученото изображение е с изключителен обем и пространство.
Изработването на илюстровани книги непрекъснато се усъвършенствало и обогатявало с нови открития. Гравирането върху благородни
метали било известно на бижутерите и занаятчиите. Един от тях на име
Мазо Финигуера от Флоренция обаче решил да продължи процеса на
гравиране на метала с отпечатване върху хартия. За целта той напълнил вдлъбнатите върху медната плоча следи с подобна на мастило смес
и на мокра хартия притиснал с каменен валяк плочата. Така на хартията се появил отпечатък. Създава се нова, много изящна и полезна техника в гравьрската гилдия – гравюра на мед. Като цяло този вид гравюра трудно влиза в употреба за илюстроване на книги, защото била
необходима двойна операция при печатането – една за шрифта, грави125

ран на дърво, и втора за илюстрацията, гравирана на мед. Колар Мансион направил опит да вкара в книгата отделни отпечатъци от медна
гравюра, залепяйки ги на определени за целта предварително рамкирани и оставени празни страници в книгата. По същия начин се подхождало и в географски издания с приложения от гравирани карти на градове и области, изработени на медна основа. Такава е книгата „Космография“ на Птоломей, отпечатана около 1480 г.
Първите печатно илюстровани книги във Франция се изработвали
като художниците рисували директно върху дървената форма и след
това всичко извън рисунката се отнемало от повърхността, за да се
отпечата само тя. Имало е и книги, в които били отпечатвани заедно
илюстрации с висок печат и бордюрни украси с дълбок печат, дело на
френския издател Жан Ларше. Медната гравюра все по-активно навлизала в оформлението на книгата.
Към края на 16 в. обрезната гравюра на дърво започнала да залязва. Гравюрата на мед заемала все по-голямо място в книгопечатането
и в нейното развитие се наблюдават различни подходи и материали,
използвани от знаменити майстори. Обикновено тя се изработвала на
медни плочи, но в средата на 17 в. някои гравьори започнали да използват форми от бронз. Авраам Бос говори за техниката бюрен върху
бронз в специална своя книга. Освен бюрен, гравьорите работели и в
техника офорт, която някои наричали твърд лак. Въпреки улеснението
на офорта, сравнен с медната гравюра, много от гравьорите предпочитали красотата и финеса на бюрена. Работата при него обикновено
ставала с използването на кръстосани щрихи и точици между тях – за
по-голямо затъмняване. Но някои автори използвали свойствата на
линията при бюрена (изтъняване и удебеляване чрез натиска на щихела), за да създадат обем. Характерен представител на този подход
бил Клод Мелан, който избягвал кръстосването на линиите, но гравюрите му били сухи и лишени от свежест. Появила се и цветната медна
гравюра, която намерила своето приложение в картографията и някои
природо-изследователски издания. Най-добри майстори в това отношение били фамилията Мериан (баща и дъщеря), работили в края на
17 и началото на 18 в.
В средата на 18 в. била изнамерена и техниката „акватинта“,
която в комбинация с офорта веднага намерила своето приложение в
книгопечатането. Един от най-добрите майстори на акватинтата е
нейният откривател Жан-Батист Льопренс. Тази нова техника давала
възможност да се печатат и цветни гравюри, защото с леснота се покривали големи пространства от листа с графични петна. Изработвали
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се толкова плочи, колкото цветни удара щели да участват в изображението.
Въпреки голямото качество, майсторство и финес на гравюрите,
употребата на дълбокопечатните техники създавала определена трудност на книгоиздателите заради двойния печат.
През 19 в. обаче била открита една нова техника на гравиране,
която коренно променила системата и качеството на книгопечатане.
Става въпрос за Томас Бевик, който изработил високопечатна гравюра от нов тип. Разликата с обрезната ксилография била в начина на
използване на дървото като основа за гравиране. Той се сетил да използва напречната страна на дървото вместо надлъжната. Резултатът
бил изключителен. Постигнал се финес на изображението, подобен на
медната гравюра с всевъзможни стойности за диапазона от сивото до
черното. Поради това тази гравюра е наречена още ‘полутонова’. Вече било възможно да се постигне качество, едновременно в рамките
на един печатен удар. Ненадминати постижения в тази техника и като
качество, и като брой богато илюстровани книги е постигнал френският художник Гюстав Доре.
Интересно ще е да спомена още две неща относно гравюрата в
книгопечатането.
Тъй като обичайната практика при илюстрирането била художниците да рисуват своите произведения-проекти, а отделно от тях цяла гилдия от гравьори да се занимава с гравирането им в материал, се
появила практиката да се отбелязват в рамките на отпечатъка имената
и на двамата съавтори на изображението. Полезна информация ще е
да се знае, че името на художника по правило се гравирало в десния
ъгъл на гравюрата, а името на гравьора – в левия.
По много ефектен начин се използвала гравюрата и при подвързването на книгите, в който процес се прилагало и т.нар. сух печат
(или релефен печат – преге). То можело да бъде директно върху кожената подвързия, или с посредник златен тънък лист, който се залепял с топъл удар върху кожата на подвързията. На някои подвързии се
оставяло празно място в рамка, отпечатана релефно върху вътрешната
страна на подвързията. На празното място се поставял понякога портрет или герб на притежателя на книгата, под който фигурирал надпис
‘супралиброс’ и значело знак за собственост. Тъй като книгите по
онова време били изключително редки, ценни и скъпи, повечето притежатели на такова съкровище са изпитвали гордост и едновременно
страх от присвояване на книгите им. Може би по тези причини те са
поръчвали гравюри с много малък формат (‘екслибрис’ – из книгите
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на), които да могат да прикрепят към вътрешната страна на корицата.
Екслибрисът е много интересен вид гравюра в сферата на книгопечатането, съдържащ в себе си отличителните особености на притежателя му (титуляра). По необходимост и предназначение той се явява
един синтез на същността, дейностите и интересите на притежателя
му. Първият гравиран екслибрис датира от 1460 г. на рицаря Рорбах, а
по-късно, към средата на 16 в. в съответната сфера работят гравьори
като Албрехт Дюрер, Лукас Кранах и др. В настоящето, този вид
книжен знак е придобил независещо от книгата значение и съществува като самостоятелен графичен жанр в областта на миниатюрната
графика.
Постепенно, след откриването на фотографията в края на 19 в.,
оригиналната гравюра губи своето приложение като част от книгата.
Сега, когато почти всичко е механизирано, заслужава да отбележим като една изключителна ценност т.нар. библиографски издания.
Те представляват единични или силно ограничени тиражи на книги,
илюстрирани с оригинални графични отпечатъци на графици, илюстрирали тези издания обикновено по специална поръчка. Излишно е да
казвам, че всеки екземпляр е много скъп и обикновено става притежание на известни библиотеки или богати колекционери. Двама съвременни български художници също имат свой принос с илюстровани
библиографски книги, а именно Любен Диманов и Петър Лазаров.
Виждаме какъв път извървява гравюрата, катализирана и в услуга
на книгопечатането през вековете. Разбира се, в настоящия формат не
е възможно да се посочат повече подробности, засягащи и някои понови фотомеханични способи за печат в края на 19-и началото на 20 в.
Но съзнателно наблегнах на ръчно-изработената гравюра, защото
програмата на нашата Академия включва основно тяхното изучаване.
Смятам, че тази информация е достатъчна да предизвика нашето внимание към изкуството на гравюрата, предназначена специално да кореспондира с текст и подходящо оформление, толкова важно като
фактор в тази огромна крачка на човека, открил печата и книгата.
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Едуард Сарафян
Научен ръководител: доц. д-р Тони Шекерджиева

Ролята на мускулатурата върху работата
на кларинентия амбушюр
1. Увод
Изложеният материал представлява извлечение на определени
глави от кандидат-дисертационния труд на тема „Формиране и изграждане на кларинетния амбушюр“ (с автор гл. ас. Едуард Сарафян).
Основната цел на разработката е да представи важна информация, отнасяща се към специфични функции и действия на мускулатурата при
основните постановъчни принципи, най-вече свързани с амбушюрната постановка.
Учебно-методичната литература, свързана с работата на устния
апарат при свирене на духови инструменти, не разглежда в достатъчно задълбочен план видовете мускули, участващи в този процес като
функция и специфика.
Липсата на съответната информация твърде често води към интуитивен педагогически подход, вместо до аналитико-научен.
2. Мускули, отговорни за функциите на устния апарат
Почти всички мускули, които взимат пряко участие в работата
на устния апарат при свирене на духови инструменти започват върху
кост и се залавят за подкожието, като се преплитат с останалите, формирайки еластичен слой върху лицевите кости. Тези мускули варират
по форма и големина, лежат в различни равнини и се различават по
функция. Анатомично формата им варира от малки, удължени до широки, плоски и триъгълни, дори циркулярни. Функционално се класифицират като:
– леватори – които издърпват или повдигат определена част от
лицето;
– депресори – които придърпват надолу;
2.1. M. orbicularis oris – циркулярен (кръгов) мускул на устата.
Изгражда устните, стеснява и затваря устния процеп. Съставен е
от дъговидни мускулни влакна, които се залавят за сухожилията, разположени встрани от устния ъгъл. Периферната му част се залавя за
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алвеоларните израстъци на горната и долната челюст. Мускулните
влакна са разпределени в три системи – маргинални, лабиални и прави. Маргиналните се вплитат в оцветената кожа на устните. Лабиалните представляват периферната част, която се простира до кожата на
брадичката. Правите мускулни влакна имат радиерна ориентация, излъчват се от максилата към кожната гънка на горната устна.
М. orbicularis oris определя формата на устните. При едновременно
съкращение на мускула той действа като сфинктер. Наличието на
междинни сухожилия позволява и самостоятелно съкращение на отделни негови части. При съкращение на периферната му част устните
се издават напред (при свирене на уста), а при съкращение на централната част, лигавицата на устните се придърпва към зъбната редица. Изграждането на този мускул играе най-съществена роля при
функционирането на устния апарат, защото върху него се фокусира
най-голямото напрежение.

m. Orbicularis oris.
2.2. М. buccinator – представлява мускулна плоча, която затваря
странично устната кухина. Той започва от рrос. alveolaris на горната
челюст и се залавя за linea obliqua на долната челюст. Предният ръб
на мускула лежи на равнището на втория кътник, а задният се вплита
в raphe pterygomаndibulare. Raphe pterygomandibulаrе представлява
междинно сухожилие за m. buccinator и мускулите на гълтача. От
предната част на мускула се отделят влакна, които кръстосвайки се в
устния ъгъл се вплитат в m. orbicularis oris. М. buccinator притиска
бузите към зъбите. Чрез своя тонус той влияе върху дъвкателния акт,
устното дишане и възпрепятства издуването на бузите, което би дове130

ло до разсейване фокуса на генерирания въздушен стълб непосредствено преди навлизането му в инструмента.

m. buccinator
2.3. М. zygomaticus major – разполага се встрани от устния
ъгъл. Започва от os zygomaticum и се спуска косо надолу и медиално
към кожата на устния ъгъл. Дълбоките му влакна се вплитат в мускулатурата на горната устна.
2.4. М. zygomaticus minor – образува се от горните медиални
влакна на m. zygomaticus major. Започва от ябълчната кост и се вплита в кожана на назолабиалната гънка. Двата мускула теглят устния
ъгъл нагоре и встрани, като изглаждат назолабиалната гънка.

m. zygomaticus
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2.5. М. Risorius е непостоянен мускул, който се разполага
встрани от устния ъгъл. Започва от fascia massetеriса и се вплита в
кожата на устния ъгъл и горната устна. Тегли устния ъгъл нагоре и
встрани.
2.6. М. mentalis се разполага под кожата на брадичката. Започва
от jugum alveolare на латералния резец и се залавя за кожата на брадичката, като я тегли напред и нагоре.
2.7. M. depressor labii inferior – (M. quadrates labii inferioris) започва от долната челюст и се залавя за долната устна. При съкращението си смъква долната устна и я разтяга встрани. Заедно с
M. mentalis играят изключително важна роля по отношение положението на брадичката при свиренето на духов инструмент.

M. depressor labii inferior
3. Заключение
Обхватът на изложения материал се фокусира върху работата на
основните мускули, свързани с дейността както на кларинетния амбушюр, така и с работата на устния апарат при свиренето на всички
духови инструменти. Изложената разработка е в относително конспективен вид. Тя дава нови насоки, но едновременно с това предпоставя по-задълбочен анализ по изследваната тематика.
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Песенно наследство на с. Върбово – бит и култура
Тръгнем ли към Югоизточната част на България, достигаме до
община Харманли, която се намира в центъра на област Хасково. Минавайки през живописните местности, разположени на територията £,
не можем да пропуснем р. Марица, която си прокарва път през Харманлийско и разделя общината на две части, разграничавайки Източните Родопи от Сакар планина. Ако поемем по пътя на юг от
гр. Харманли, постепенно навлизаме в местностите на общината, разположени в Източните Родопи, а на 24 км от града в тази посока в полите на Източните Родопи ни приветства с. Върбово.
Археологически разкопки, извършени на територията на селото,
доказват присъствието на живот в тази местност още преди нашата
ера. Свидетелство за това са откритите шест тракийски надгробни могили в местности, намиращи се в близост до селото.
Както в повечето населени места на общината, така и тук не са
открити писмени и археологически сведения за състоянието на селото
през средновековието. За съжаление не е известено кога е основано село Върбово (Соргунли). В турски регистър от 1582 г. за пръв път се
споменава за село с име Соргунлъ, което е доказателство, че селото вече е съществувало.
Историческите сведения посочват, че с. Соргунли (Върбово) е
създадено от турци и до Освобождението на България населението е
било турско. По време на Османското владичество тук са били разположени конаците на турския бей Хаджиолу Рашид. Всичко това ни навежда на мисълта, че поради липса на български елемент, до Освобождението са се спазвали бита и културата на турското население. Точно
по това време много хора от околните села са принуждавани да работят ангария на бея. Тогава става и отвличането и потурчването на моми
и невести от околностите, които оставали завинаги в с. Върбово. Найвероятно това е една от причините българският фолклор да си проправи път в бита на местното население.
През 1885 г. селото попада в пределите на България с турското
име Соргунли, а едва 1906 г. е преименувано на Върбово. След Освобождението започва изселване на турците, а имотите им биват закупе134

ни от българи. Първи преселници идват от с. Тънково (общ. Стамболово), а по-късно се заселват домакинства от близкото село Орешец, за
които се смята, че са от гръцки произход, защото говорели гръцки
език. Други преселници са дошли от с. Славяново (Харманлийско); от
Ивайловградско; с. Сусам (общ. Минерални бани, Хасковско) и др.
При заселването в с. Върбово хората пренасят традициите, обичаите и
песните от родните места. Доказателство за това са съхранените до
днес фолклорно-песенни образци. Такива са „Изчу са Добра“ (текстът
на песента разказва за Добра от с. Оваджик, което е старото име на с.
Поляново). Друга такава е сватбената песен „Стоян за Васила ходи“, в
нея се споменава за местност „Караурман“, намираща се между селата
Рогозиново и Доситеево-Харманлийско. Често срещани са песни, познати от съседното село Орешец, в тях се забелязва малка разлика в поетичния текст и мелодичната линия – „Станке ле, конак сайбийко“,
„Стояно, дойде калезма“, др. При сравнителната характеристика, между изследваните песни битуват и такива, срещани и в Добруджанския
край – „Блазя ти, мъри, Калино“, „Тръгнала е Ганка, джанъм“ и др.
Много от народните песни от Върбово се предават от поколение
на поколение, което е помогнало за запазването им до наши дни. Жените от самодейната певческа група към читалището разказват за множеството празници и обреди свързани с църковния календар, спазвани
в миналото. Най-почитани били Великден и Св. Богородица (28 Август
по старо му), като на този ден се е провеждал и панаирът на селото.
Самодейките споделят още: „Само тия два празника събираха всички
от село заедно. Играхме много хора и пяхме песни, точно на тея хора
са избираше мома или момък, който ша е спътник в живота“(диалектен говор). Както в цяла България, така и в с. Върбово традициите, свързани с жизнения цикъл – раждане, кръщене, сватба и
погребение – заемат важно място. На особена почит е била сватбата,
която е траела 2 – 3 дни. За нея са се изпълнявали „специални песни“.
Една от тях е „Стоян за Васила ходи“. Минавайки през годините, голяма част от традиционните форми по отношение на бит и култура не са
запазени. След 1944 г. почитаните религиозни празници и обичаи, съпътстващи църковните обреди, са отхвърлени. На тяхно място водещо
място заемат календарните, които оказват влияние върху духовната
култура на селото. Поради това много от старите традиции биват забравени от населението. Въпреки това, любовта на жителите от селото
към народната музика и песен, празниците, обичаите и обредите не се
губи. Свидетелство за това е създадената към читалището група за автентичен фолклор. След 1944 г. участниците в нея наброяват 80 човека
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– мъже и жени. Тази група взема участие в различни концерти и фестивали, проведени в района и околността. Почти всяка година в с. Върбово се е провеждало мероприятие, в което са взимали участие певчески и инструментални фолклорни състави от цялата Харманлийска селищна система. Доказателство за това е дадения отчет на читалищния
секретар през 1987 г., където се казва: „…душата на върбовеца щеше
да прелее от блаженство и наслада…… Заредиха се изпълнителите
на най-красивото, създадено от народния гений. Чудни носии – пъстри, български. Звучни мелодии, разнасяни от гайди, гъдулки, кавали.
Ечаха гласовете на млади и стари. Те пееха любимите народни песни
и караха сърцата да потрепват. Стари обичаи възкресяваха спомени
от миналото.“ (История с. Върбово стр. 33)
Народната песен е най-голямата ценност, която притежава българският народ. Чрез красивите текстове на песните се отразява неговата история. Благозвучието £, съчетано с богата и единствена по рода
си орнаментика и метро-ритмично разнообразие, разкрива нейната неповторимост.
Заселилите се домакинства в с. Върбово (дошли от различни населени места) стават причина за оформянето на песенен фолклор, специфичен за селото. Именно това демографско многообразие допринася
за жанровото, метро-ритмично, ладово и орнаментално разнообразие
на песенните образци. Предавани от уста на уста, днес ние можем да се
запознаем с тях благодарение на самодейната група за автентичен фолклор към читалището – „Горски славей“. Главен информатор е Кера
Стефанова Павлова, родена 1928 г. (на 85 години през 2013 г.) След
направеното проучване стигаме до извода, че по отношение на жанра
народните песни имат своето многообразие. Преобладават тези с любовна, митологична и семейна тематика. Характерни за селото са и обредните песни, свързани с някои традиции или обичаи. Както в цялата
страна, така и тук голяма част от песенния материал е свързан със събитията от периода на турското робство. Така възникват напевите с историческа, хайдушка и юнашка тематика.
Теоретичното изследване на песните от с. Върбово показва, че
най-запазени до днес са семейно-битовите. При тях се срещат както
безмензурни, така и песни в размер. Преобладават песни в двувременен метрум. В днешно време е останал само един пример за песен в
неравноделен размер (9/8). Наред с останалите, важно място заемат и
безмензурните песни-балади.
Съобразно жанра се срещат и песни, свързани с трудовия процес,
като превес имат жетварските. При тях от особена важност е време136

то, в което биват изпълнявани. Главен показател е както текстът, така и
мелодията. Преобладаващи са безмензурните песни с встъпителен тон
върху вокал. Финалът на всички песенни примери е с движение до
подтоничен тон и връщане на основен, наподобяващо въздишка.
От направеното изследване на песенното фолклорно наследство
на с. Върбово се стига до следните констатации:
• Всички песни в селото се изпълняват на антифонен принцип.
• Песните в размер са с преобладаващо минорно звучене, мелодичната линия е с постепенно секундово движение с характерен метро-ритмичен завършек – осмина към четвъртина с точка. Амбитусът е кварта – квинта.
• В безмензурните песни се наблюдава по-широк тонов обем,
достигащ до септима, а в някои случаи октава. Мелодичната
линия и тук е с последователни секундови движения. Много
рядко може да се срещне терцов, квартов или квинтов скок.
• В ладово отношение се срещат песни в мажорен или минорен
звукоред. Често явление е появата на втора понижена степен.
Характерни орнаменти са: единичен и двоен форшлаг, мордент в двете разновидности и групето.
Фолклорно-песенното наследство на с. Върбово е живата история
на българския дух и олицетворява националната идентичност на региона. Съхранявано поколения наред, достига до нас, запазено в своя неподправен вид. Днес това наследство, изпълнявано от групата за автентичен фолклор към читалището, продължава да бъде важна част от живота на хората в селото. Чрез своите участия в конкурси, фестивали и
събори, самодейците от „Горски славей“ популяризират песните в
Харманлийско и страната.
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Джазовата фестивална практика
в България през последните 25 години
Предметът на настоящата публикация е Джазовата фестивална
практика у нас след 1989 г. Нарастващият интерес към джаз музиката
в България е предпоставка за развитие и създаване на нови музикални
форуми с такава жанрова насоченост. Джаз фестивалите се превръщат
в средище на музициране, обмен на творчески идеи и средство за духовно и интелектуално обогатяване. Тази празнична, периодична презентация превръща събитието не само в музикален, но и в социокултурен феномен.
Сравнително най-цялостен опит за обобщаване на съществуващата фестивална практика в Европа, се съдържа в изданието „Европейските фестивали“ на Европейската асоциация на фестивалите54.
Там се представя специално изследване, проведено от асоциацията,
което съдържа широк спектър от мнения за фестивалите като явление.
На базата на серия от въпроси, задавани на изтъкнати личности в европейския музикален свят, се стига до извода, че „Фестивалът е предимно празнично събитие, обединена програма от художествени изпълнения, която надхвърля качествата на всекидневното програмиране, за да постигне ниво на изключителна празничност на определено
място. Следователно притежава уникална привлекателност, която
може да бъде поддържана само за определен период от време. Тази
характерност трябва да бъде подчертана от високо качество на изпълняваното произведение (както класическо, така и експериментално) и
стремеж към съвършенство, както и с използване на конкретната среда, трябва да създава специфична атмосфера, в която пейзажът, характерът на града, ангажираността на неговите жители и културната
традиция на целия регион, са допринасящи фактори.“55
Въз основа на това, могат да се изведат следните характерни
черти, определящи дадено явление като фестивал:
54

Европейска Асоциация на Фестивалите http://www.yourope.org/ и
http://www.tnt.be/
55
Пак там.
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 Многообразие от художествени произведения.
 Планираност. (Планираността е специфична творческа дейност, близка до художественото творчество.)
 Специфична атмосфера. (природо-географски, социалнокултурни и социално-психологически фактори)56
България за съжаление не фигурира в списъка на Европейската
Асоциация на Фестивалите, както и в Европейската Асоциация на
Джаз Фестивалите57. У нас функционира Българска Фестивална Асоциация58, в която обаче е включен само един джаз фестивал – София
Джаз Пик. С други думи джаз фестивалите у нас не са обединени в
асоциация или каквато и да е друга организация.
Въпросът за джаз фестивалите в България е засегнат поподробно в дисертационния труд „Джазови фестивали в България
след 1989 г. – Най-новата история на българския джаз“ на Богдана
Атанасова, защитен в НБУ през 2013 г. И макар авторката да акцентира само върху шест от съществуващите единадесет през този период фестивала, тук за първи път те са обект на самостоятелно аналитично изследване.
Като цяло литературата в България за това изкуство, не е особено
богата. Две от най-задълбочените изследвания – „A Love Supreme. Веселин Николов и неговите Бели, зелени, червени“59 и „Джазът в България. Българите в джаза“60 принадлежат на големия изследовател на
джаза у нас Владимир Гаджев. Първата книга разкрива важни моменти
от историята на тази музика до 1989 г. и, както насочва самото заглавието, е описание на творческия път на пловдивската джаз формация
„Бели, зелени, червени“, превърнала се в еталон на всички следващи
поколения джаз музиканти. Вторият труд е хроника под формата на
„картографирани български творци на джазовото изкуство“61, енциклопедия, включваща техните творчески и лични биографии.
56

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
%B2%D0%B0%D0%BB
57
Европейска Асоциация на Джаз Фестивалите http://www.europejazz.net/
58
Българска Фестивална Асоциация http://www.bfa.bg/
59
Гаджев, Владимир. A Love Supreme. Веселин Николов и неговите Бели, зелени, червени. С. Аб издателско ателие, 2004.
60
Гаджев, Владимир. Джазът в България. Българите в джаза. С. Изток – Запад,
2010.
61
Тази мисъл принадлежи на Йордан Ефтимов: „...Защото става дума за една
алтернативна история на българския 20 век. И защото старанието да бъдат кар-
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А един от първите опити да се опише джаза в България прави
Вера Грозева със своята книга „Срещи с имена на джаза“62, издадена
през 1982 г. Тя няма претенции да обхване и анализира историческото
развитие на джаза в страната ни, а чрез интервюта да разкрие мисли и
чувства на най-активните за този период изпълнители.
Настоящата публикация е опит да се представи джазовата фестивална практика у нас през последните 25 години, като се направи
обзор на съществуващите джаз фестивали по това време, но само на
тези, добили публична известност като такива, и които не само са
създадени, но съществуват и до днес. Т.е. не се претендира за пълнота
и изчерпателност, доколкото встрани остават някои епизодични прояви. Описанието им се извършва по хронологичен ред от годината на
създаване, а не по ниво на значимост или някакъв друг принцип
(примерно цикличност и т.н.). Един характерен момент, който в някаква степен може да се определи като обединяващ доколкото е налице при всички фестивали, е фактът, че създаването, развитието и
изобщо историята на даден форум е тясно свързана с живота и творческото развитие на нейния създател. Затова и пътят към даден фестивал е пречупен през призмата на биографията на неговия създател.
През 1992 г. като част от музикалния фестивал „Варненско лято“ се провежда едноименния международен джаз фестивал под егидата на Анатоли Вапиров. Сега фестивалът остава един от малкото
„Avant-garde“63 джаз фестивали въобще. Анатоли Вапиров е с класическо образование, завършва Ленинградската консерватория с кларинет, дирижиране и саксофон. Започва да свири джаз през 60-те години, получавайки знания от водещи музиканти и композитори в модерния джаз. Kонцертира из цял свят, а композициите му са както
класически, така и ефирна комбинация от класическо оркестрово звучене, примесено с щрих на джаз квартет или солист, тъй като самият
той е „провокиран от експериментални, авангардни, свободни форми
(...). Такава е и неговата естетика спрямо музиката, която иска да
представя на фестивала във Варна“64. Почти няма държава от света,
без свой представител на този форум. Престижът му се дължи на
тотекирани (по-скоро картографирани) българските творци на джазовото изкуство е само част от много по-мащабен замисъл...“ Гаджев, Владимир, цит.
лит., с. 10.
62
Грозева, Вера. Срещи с имена на Джаза. С. Издателство „Музика“. 1982.
63
Стил в джаза още познат като „avant-jazz“, сходен до „free-jazz“
64
Атанасова, Богдана. Джазови фестивали в България след 1989 г. – Най-новата
история на българския джаз. Автореферат. стр.12
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строго селектирани джаз музиканти, което помага за утвърждаването
на джаза в България, дава му световен облик и служи на младите
творци като силен мотиватор за развитие и желана сцена за изява.
„Еднозначното определение на стиловата ориентация на форума е
креативен джаз“65, осъществяването на музикални „пътешествия“ от
стилове като боп, фюжън, прекрачването на границите на рока и фънка и завръщането в сходния фрий джаз, тази конфигурация е своеобразен връх в музицирането. Международен джаз фестивал „Варненско
Лято“ показва творци от подобен ранг. Ежегодно програмата на форума е с конкретна стилова насоченост, поле за изява имат както етно
така и вокални джаз проекти.
Първото издание на фестивала „Хасково джаз“ се провежда през
1997 година. Оттогава ежегодно в края на септември Димитър РусевМутата, успява да наложи феста като един от авторитетните национални джаз фестивали с участието на над 1300 утвърдени музиканти
от цял свят. Освен музика, 6-дневният фест популяризира други артпроекти (изложби, фотоизложби, представяне на стихосбирки с поезия
и др.). Корените на джаз фестивала могат да се открият още през 70те и най-вече 80-те години на миналия век, когато не е имало много
информация за този тип музика. През 1982 г. се създава интересен
формат, впоследствие определен като джаз лектория, а през февруари
1986 г. се сформира и легендарното „Акустично Джаз Трио Димитровград“66. Димитър Русев продължава просветителската си дейност,
за да се стигне до 1997 г., която година дава началото на „Хасково
джаз фест“. През всички тези 16 години той сам намира спонсори и
учасва в оганизацията на целия фестивал до най-малкия детайл. И
прекрасните отзиви за цялата всеотдайност не закъсняват – саксофонистът Чад Лефковиц-Браун казва: „Хасково е като предградие на Ню
Йорк“67. Естественият развой на събитията води до раждането на

65

Пак там.
В състав: Димитър Русев (gtr), Митя Йорданов (p), Найден Клинчев (bass), Петър Ганев (dr) и Мария Арнаудова (voc)
67
Мисъл на Чад Лефковиц-Браун в интервю на Лъчезар Илиев, публикувано на
4 октомври 2012 г.
http://novinarug.com/news/2012/10/04/%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0
%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%82
-%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD66
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„Младежки джаз фест Димитровград“ през 2008 г. Според Русев младите хора са бъдещето и би трябвало да им се даде нужният пример.
Те имат необходимия потенциал и заряд, нужна им е само сцена, на
която да се изявяват.68
Международният Джаз фестивал в Банско е може би найпосещаваният фестивал у нас. Само за изданието му през 2012 г. меломаните са надхвърлили 28 000. В началото на 90-те д-р Емил Илиев
– известен дерматолог и иглотерапевт, решава като част от лечението
на неговите пациенти да използва лековитата сила на музиката. Започва с концерти на джазови и класически изпълнители, запознава
пациентите си от чужбина и с местния фолклор. Така от 1998 г., в началото на август, идеята придобива своя фестивален характер. „В момента правя фестивала със съвсем скромни средства“69 – доверява д-р
Илиев, а от 2008 година и Общината на Банско започва да помага финансово, като постепенно се превръща в негов основен спонсор.
Програмната насоченост на форума се свежда до две основни линии
всяка година: представяне на историческите корени на джаза (блус,
диксиленд, суинг, би-боп и др.) и представяне на съвременното лице
на „свободната музика“. Макар и със съвършено различен характер,
етно-стиловете също имат запазено място в афиша на събитието.
„Пловдивски джаз вечери“ е форум, създаден в града, дал началото на джаза в страната с имена като Милчо Левиев, „Бели Залени
Червени“, Сашо Сладура и др. или наричан още българският Ню Орлианс. Това определение поставя особено високи критерии към всички
джазови събития в града. „Пловдивски джаз вечери“ е основан през
2005 г. от Милчо Левиев (пръв артистичен директор), Иван Минчев и
Йохан Девлетян, като Община Пловдив – отдел „Култура“, е негов организатор. Още с първите си няколко издания фестивалът се налага като значим фактор за джаза у нас. От 2008 г. художествен директор е
Теодосий Спасов. Самият факт, че такива професионалисти от световен ранг се ангажират с програмата му, дава представа за естетиката и
качеството на музиката, която звучи в рамките на форума. Програмата,
включва бележити български и чуждестранни артисти. Тя не е ограничена в стилови коловози, по-скоро е дадена свобода и място за себеиз%D1%85%D0%B0%D1%81/?doing_wp_cron=1397069599.7011559009552001953
125
68
Мисъл на Димитър Русев в интервю на Дарина Кирякова за „Новинар Юг
ЕВестник“, публикувано на 10 март 2011 г.
69
В приложение са посочени официалните интернет сайтове на джаз фестивали
в България.
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разяване. Забелязват се и много сборни интернационални конфигурации от музиканти, което говори за обмен не само на музикални, но и на
културни идеи, а това води до разнообразна и изпълнена с много различни щрихи музика.
Международният етно-джаз фестивал „July Jazz“ в Смолян е
единствен по рода си фестивал в България. Неговата уникалност е във
възможността на една сцена да се слуша етно музика с едно помодерно и актуално звучене. Програмата му е изключително разнообразна, осъществява се „среща на четири континента“ с изпълнители
от Австралия, Африка (Буркина Фасо) и Европа (Гърция, Холандия) и
Америка. Първото му издание е през 2006 г., като традиция е ежегодното му закриване да се състои на връх Перелик на височина 2190
метра. Етно-джаз фестивалът е първото у нас екологично джаз събитие. Изборът на джаза като стил е провокиран от неограничеността на
възможностите за творчество, затова всяка година фестивалът поставя
тема и избира материал за работа в различни ателиета. За участие се
канят изявени артисти, с доказан принос в междукултурното споделяне и обмен.
Следващият фестивал – „Дикси джаз фест Велико Търново“ се
отличава от останалите, по специалното място в културния си афиш
на Олдтайм стиловете в джаза (блус, рагтайм, диксиленд, суинг), без
да се пренебрегват и другите течения в джаза. Първото му издание е
на 4 май 2008 г. и е резултат от обединените усилия на музиканти от
състава на „Роял Дикси Бенд“, създаден през 1983 г. от Георги Попов
(преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Фестивалът се
провежда ежегодно през месец юли, на откритата сцена на паметник
„Асеневци“ в старопрестолния град. Фондация „Дикси – Джаз Фест“,
като организатор на форума се надява, че с провеждането на „Дикси –
Джаз Фест“ Велико Търново допринася за културния облик на града,
служи за притегателен център за туристи от България и чужбина. В
програмата на фестивала преобладава българско участие.
„A to JazZ Festival“ (Ей Ту Джаз Фестивал) е форум, провеждащ
се в София през месец юни, като концертите са на открито. Събитието
е част от културния календар на Столична община и подкрепя кампанията „София – европейска столица на културата 2019 г.“ Организира
се под егидата на Фондация „Америка за България“. В провеждането
на фестивала се забелязва ежегодна жанрова рамка: първият през 2011
г. залага на автентични джаз течения, вторият набляга на соул и фънк
музиката, а в този от 2013 г., приоритет е латино-джаза. Гостуват музиканти от Бразилия, Куба, САЩ, Доминиканската република и др.
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Организират се уъркшопи под наслов „Децата на София свирят и танцуват с Ей ту джаз фестивал“.
Един от най-новите фестивали, стартирал през 2012 г., е „Джаз
форум Стара Загора“, организиран от община Стара Загора, с артистичен директор – Венцислав Благоев (музикант с дългогодишен опит,
концертирал на престижни световни сцени, носител на най-високото
отличие за музика – „Кристална Лира“ за 2010 г.). Още през 1984 г. се
основава вокална група „Траяна“ – формация, която под ръководството на композитора Кирил Тодоров за първи път в България използва
ансамбловото скат пеене като основно изразно средство в репертоара
си. От 2008 г. се провеждат поредица от ежегодни концерти под наслов „Зара Лайв джаз“, довели до утвърждаването на „Джаз Форум
Стара Загора“. Участие взема петкратният носител на „Грами“ за джаз
Ранди Брекър и световно известният саксофонист Чико Фрийман.
Идеята и зарядът на създателя на Старозагорския форум се прехвърля
и в родния му Благоевград като „Джаз панорама Благоевград“. За
осъществяването на този проект съдейства американската джаз и госпъл изпълнителка Джанис Харингтън, която гостува за коледен концерт на Биг Бенд Благоевград. Според В. Благоев „Джаз панорамата
промени имиджа на Благоевград“70.
Първият по рода си у нас фестивал, посветен изцяло на брас
звука – „Бразобразие“ (BrazzoBrazzie) стартира на 10 февруари 2012 г.
в столичния Sofia Live Club. Организаторите от „Брас Асоциация“,
начело с тромпетиста Михаил Йосифов и тромбониста Вили Стоянов,
както и хората от екипа на „24/7“ създават форум, в който задължителен елемент е медният духов инструмент. Това е може би найцветният и разнообразен фестивал. И макар да не се вписва тясно в
разбирането за джаз фесивал – такъв, какъвто се наблюдава при споменатите по-горе формати, поради силното присъствие на джаз музиканти, бива упоменат сред поредицата от джаз фестивали. Това доказва още веднъж духа на джаз музиката – свобода, импровизация, неконвенционалност.
Проучването и събирането на информация за тези единадесет
джаз фестивала, само по себе си говори за наличие на Джазова фестивална практика у нас. Този обзор е първа стъпка към изследване на
въпроса за социокултурните измерения на джаза като музика.
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Интервю с Венцислав Благоев в „Инфо Мрежа“, 05 юли 2011 г.
http://infomreja.bg/venci-blagoev-djaz-panoramata-promeni-imidja-na-blagoevgrad783.html
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Ани Кокудева, магистър
Мнение от доц. д-р Зора Янакиева

Знания и умения на учениците от І – VІІІ клас
за изграждане на пейзаж
Пейзажът е жанр, който е достъпен за възприемане и изобразяване от децата още от ранна училищна възраст. И през трите етапа на
средното образование част от художествените задачи в часовете по
изобразително изкуство са свързани с отразяване на природата и
околната среда.
В началните класове учениците започват да осъзнават предметите и обектите от външния свят, техните взаимоотношения. Опитват
се да изобразят взаимното им положение в пространството. Все позначителна роля за детето заемат сюжетът, действието и движението в
пространството. В по-ранна възраст то прави опити да предаде движението в долния край на рисунката, където в една редица се разполагат всички предмети. Това подреждане му позволява да намери някаква последователност в рисуването на предметите и да навлезе в
областта на композицията. Следващият проблем е как да изобрази
движението в дълбочина. За това е необходимо познание за пространството и за изграждането на третото измерение. Към проблема за
пространството децата подхождат различно, според възрастта, изобразителните възможности и потребности. За да се научат да рисуват, е
важно как да се обучават, какви са учебните проблеми, как те се надграждат от първи до осми клас от гледна точка на психологическите
възможности и художествено-изобразителната дейност на учениците.
Творческите способности на децата до голяма степен зависят от
способността на учителя правилно да планира, организира и ръководи
обучението така, че постепенно и непринудено да формира знания,
способност за творческо мислене и умения за самостоятелна работа.
Индивидуалното творческо мислене е много важно за естетическото
преживяване и удовлетворение на децата. Роджър Фрай е казал:
„...оставени сами на себе си, децата ми се струва, никога не копират
каквото виждат, никога не „рисуват от натура“, както казваме ние, а
предават с прелестна непринуденост и искреност мисловните образи,
които съставляват техния живот на въображението“ (10).
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Пейзажът е един от любимите жанрове в живописта, който стимулира желанието на децата да опознават, да съпоставят и анализират, като дават собствени решения на този проблем. Още в първи клас
те се учат да възприемат и отразяват цветовете на реалните обекти,
формират начални представи за видовете и жанрове изкуства. Изобразяват природния пейзаж по памет или наблюдение, рисуват обекти и
ситуации в конкретна среда. Изграждат формата: „линеарно-графично, плоскостно (направо с цветни петна), с или без подробности“
(7, стр. 104).
Рисуването е творчески процес, но и демонстрация на умения.
Децата във втори клас изобразяват различни проблеми, например:
пейзаж, природна и архитектурна среда, случка от ваканция, картина,
разказ и др. Те разширяват и задълбочават знанията си за предметите
и явленията от действителността, усвояват изразни средства, развиват
зрителните си възприятия, въображението и фантазия. Под въздействие на обучението контактуват с изкуството, което провокира желанието за творческа дейност. При пейзажа трябва да решават различни
задачи: да избират конкретни цветове, да възприемат и отразяват визуалните особености на обектите от заобикалящата ги среда. Обръща
се внимание на локалния тон на обектите. „Небето е синьо, облаците
са бели и сиви, дърветата са зелени, стеблата им са кафяви или червени, сградите са бели, сиви или жълти, покривите – червени“ (пак там,
стр. 137). Освен цвета, обект на внимание е фактурата на предметите
– гладка, грапава, гланцова. С помощта на изразните средства учениците изобразяват особеностите на природната среда, рисуват детайли
и основни елементи от средата.
В трети клас учениците затвърждават и усъвършенстват изобразителните си умения. Развива се субективното отношение, изгражда
се определено мислене към изобразителните възможности и изпълнението на учебните задачи. Налице са по-големи възможности за творчество, по-добро осъзнаване на проблемите, отговорно отношение в
колективна среда. Учениците „умеят да различават по-добре елементите на формата и пространството, но все още в плоскостен (не перспективен) план“ (пак там, стр. 152). В обучението се обръща внимание на характерните за различната пространствена среда – повърхности, цветове и линии. Разглеждат се равнинни и хълмисти планински
местности, спокойно или бурно море. Важно място заема изобразяването на пейзажа и пространството: „Правят се схематични рисунки,
чертежи и макети на пространство; цикъл с рисунки: земни форми –
поле, планина, редки форми (конуси, стълбове – побити камъни, Бе146

лоградчишки скали, мравуняци); разрези на природно и архитектурно
пространство: вулкан, извор; многоетажна сграда с подземни етажи;
подлези, скривалища.“ (пак там, стр. 160). Например при изобразяване на „Пейзаж от натура или впечатление“: „Целта на поставената задача е разграничаване на видимите елементи на пейзажа, свързани с
понятието за ритъм и симетрия. Дават се примери с дървета, отстоящи на еднакво разстояние, с прозорците на сградите, с интервала
между постройките. При избор на композцията се мисли за отделните
елементи в нея“ (пак там, стр. 161).
В четвърти клас на девет-десетгодишните ученици се поставят
задачи за рисуване на обекти по наблюдение. Вниманието се насочва
към светлината в природата, контраста между цветовете и опознаването на различни техники на рисуване. Изобразяват се градски нощни
пейзажи, като изискване към учениците е да употребяват топли или
студени цветове, да рисуват с темпера или туш. Запознават се с локалния цвят, учат се как да го променят. За да осъзнаят силата на
светлината, за да осмислят смесването на боите и да постигнат контраст на цветовете, учениците рисуват еднакви пейзажи в слънчеви и
облачни дни. Те овладяват нови знания и понятия, като например образ в пространството, получен от различни гледни точки, при възприемане на двумерни и тримерни обекти и преминаване от една знакова
система в друга: „по-добре се усвояват и се отразяват обемът и пространството в рисунката при спазване на главните видими (перспективни) закономерности“ ( пак там, стр. 179).
В пети клас обемът и сложността на учебното съдържание се
увеличава. Внимание се отделя на прехода от двумерно-плоскостния
към тримерно-пространствения начин на изобразяване. Учениците
вече описват и анализират сюжетите и тематиката на художествените
творби. Запознават се с понятията фактура и текстура и с техните
особености. Рисуват пейзажи в детайли, като се опитват да изобразят
различните им повърхности (дървета, скали, мъхове, цветя, треви).
В шести клас се наблюдава по-задълбочено развитие на визуалното мислене в посока на вариативно изграждане на образи върху
плоскост и в пространството. Учениците целенасочено експериментират с материали и техники. Наблюдават и деференцират различни
обекти и елементи от заобикалящата ги среда. Задачите са: да скицират архитектурни форми от натура и по памет, като проблемът за
пространството се разглежда много по-задълбочено. Шестокласниците развиват представи за разнообразни композиции и пространствени
решения. В изграждането на творбите се наблюдават елементи на
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светлосянка, постигнати с живописни изразни средства, набляга се на
въздействието на цветовете, на тяхното групиране на топли и студени
цветове.
Особено значение за пресъздаване на пространството в пейзажа
имат основните принципи за изграждане – плоскостно-декоративен и
обемно-пространствен. На тази възраст учениците са усвоили умения
да комбинират разнообразни изразни средства, да възприемат характера на архитектурните елементи, като ги пресъздават съобразно
изобразителните си способности. Затвърждават се уменията им за рисуване на архитектурни пейзажни мотиви и обекти, които подчертават различни взаимоотношения между формите и цветовете в съвременната градска среда. Ключови понятия за тях са: архитектурна среда, мотив, интериор, екстериор, паметник и др. Усвояват нови знания,
във връзка с възприемането и отразяването на отделните планове, и
нови понятия от теорията на цветовете. Използват изразните възможности на цвета и пространството, като развиват живописното си мислене и творческо въображение.
Новите знания обхващат: природен пейзаж, въздушна перспектива и интензивност на цветовете. Понятен е проблемът за въздушната
перспектива и възможностите £ за изграждане на пространствените
планове в пейзажа. Според доминиращите елементи в творбата, учениците разграничават отделните разновидности на жанра.
Учебните проблеми и задачи в седми-осми клас са: линейна и
въздушна перспектива, плоскостно и обемно изграждане на пространството, цветовете като изразни средства, композиционни построения
в зависимост от гледната точка. Изучават се общите белези и различия на пространствения образ при зрителното наблюдение. Възприемат се разнообразните изразни средства за отразяване на пространството.
Основно значение се отделя на цветознанието, на цветовото
възприятие, на хармоничните съчетания и техните емоционалноестетически въздействия, като акцент е цветовото изграждане на пейзажа и постигането на по-голямо богатство в живописните тонове.
В методичните указания за седми клас се обръща внимание на
светлосиловото степенуване при декоративно-плоскостното и обемно- пространственото изграждане. От множеството понятия при линейната и въздушната перспектива водещо значение имат: зрителната
точка, зрителното поле, дистанцията, перспективният хоризонт,
убежните точки и цветовите степенувания на пространствените планове.
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Учебните проблеми и задачи във връзка с пространственото изграждане на пейзаж с живописни средства се задълбочават. Набляга се
на зрителното възприемане и претворяване на интерирното (вътрешно) и екстериорното (външно) пространство. Вниманието се насочва
към използване на нисък, среден или висок перспективен хоризонт,
прилагане на една или няколко убежни точки в картинното пространство. Търси се правилното, пропорционално и обективно възпроизвеждане на зрителното възприятие в пресъздаването на образа. Набляга се на главното и същественото в обектите за изобразяване, на
приликите и разликите. По този начин се рисува конкретната форма, в
зависимост от положението £ в пространството.
При учениците в седми-осми клас нараства интересът към анализа и синтеза при художественото възприемане и опознаване на света от изобразителна гледна точка. Задачите при пейзажа са във връзка
с възприемане и отразяване на пространството посредством обема,
светлосиловите и цветови различия в дълбочина. Затвърждават се
познанията за пространствените решения, които се избират целенасочено, съобразно задачите и възможностите на учениците. Прилагането на законите на линейната перспектива определят конструкцията на
ученическата творба, която постепенно се изгражда, чрез пространствените планове и изразните средства на живописта, за да се постигане
илюзията за дълбочина, което показва уменията на учениците от тази
възраст.
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Величка Бъсина
Мнение от проф. д-р Светла Станилова

Велинград и Велинградска област –
нрави, традиции и обичаи
Велинград e разположен в западната част на Чепинската котловина до границата между Родопите и Рила. Смята се, че по тези земи
някога е живял Орфей. Градът е богат на минерални извори и е избран за SPA столица на България.
Освен минералните извори и красивата природа Велинград има
и обичаи и традиции, уникални за града. Една от тях, която се среща
във Велинград, е боядисването на великденски яйца. Възниква въпросът: Защо и как е възникнала традицията да се боядисват яйца за
Великден.
Според народните предания червените яйца са камъчетата зад
кръста, които са обагрени от кръвта на Исус Христос. Мария Магдалена боядисала червени яйца, символизирайки пролятата кръв и ги
занесла на гроба. Разбирайки за възкресението на Христос, тя ги раздала на децата. След като тръгнала из света да разказва за чудесата и
изцеленията, Мария Магдалена отишла в Рим и подала на император
Тиберий червено яйце с думите „Христос воскресе!“ Оттам идва и
традицията на Великден да се боядисват яйца и да се поздравяват хората с тази фраза. Червеният цвят е символ както на христовата кръв,
така и на зараждащия се живот, обновлението и плодородието.
Най-големият празник на новозаветната църква е Великден или
Възкресение Христово. Седмицата преди Великден се нарича Страстната седмица. Тази седмица е и последната от Великденските пости.
Във Велики четвъртък или Велика събота се боядисват яйцата. Първото яйце задължително е червено – с него се рисува кръст върху челата на малките деца, за да бъдат много здрави и силни. По традиция
това яйце се пази до следващия Великден. Второто яйце също
червено, обикновено се оставя в църквата след литургия в нощта срещу празника. С останалите разноцветно боядисани яйца семейството
и близките се чукат след като свещеникът обяви Възкресението на
Христос в събота, като си пожелават късмет и здраве. С изяждането
на яйцето се прекратява и Великденският пост.
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От кога във Велинград съществува традицията да се правят
писани яйца и какво е характерно
за тях?
„Трудно е да се каже, но със
сигурност е вековна“ е отговорът на
художничката Даниела Цопанова
(Сн. 1), известна в града повече като
Дани Пис, заради майсторлъка £ в
Сн. 1. Даниела Цопанова
„писането“ на великденски яйца.
Как се правят писани яйца по Велинградски?
Подготовката в миналото е започвала на Кръстна неделя, символизираща кръста и чистотата. Начинът на изработка се предава в района от майка на дъщеря, от баба на внучка. Трябва да има специален
инструмент – писалка, пчелен восък и боя. Червената боя за яйца е
традиционна за Велинград, но може да се боядисва и в други цветове.
Типичното Велинградско яйце е червено, изшарено с бели орнаменти.
Най-характерно е това, че яйцето трябва да бъде изрисувано открай
докрай, да няма празно кътче, яйцето да няма начало и край. Много
често се използват геометрични или флорални елементи. Разделя се
яйцето на две, четири, шест, осем или дванадесет равни части, кой
както реши, и всяка част се запълва с флорални орнаменти – листенца, пъпчици, цветенца. Все пак Великден е пролетен празник, тогава
се събужда природата и затова най-често върху яйцата се рисуват
цветя, клончета, напомнящи дряна – дръвчето, което първо разцъфтява напролет. През 60 – 70-те години на миналия век покойната вече
художничка Мария Малчева обикаляла възрастни жени във Велинград и района и успяла да събере над 200 различни шарки, които сега
се пазят в музея. Моделите са многообразни и носят имената на цветя
– игликата, кършилката, малините, карамфилите, зюмбюла, теменужката и др. Старите майсторки са черпели вдъхновението си и от природата. Така правят и техните последователки.
Вековната традиция във Велинград е яйцата да се изписват с
пчелен восък със специална писалка и след това да се боядисват. В
писеца се слага пчелният восък. Както се знае, той е жълт. Майсторките обаче го оцветяват в черно. Това се налага, за да се вижда рисунъкът при самото изписване върху яйцето. На първо място традиционните великденски яйца са само червени като кръвта. Конусовидният писец на писалката пък през вековете се правел от сребърна пара.
Тя се изковавала изключително тънко, като фунийка, в която се пос152

тавял восъкът, и се закрепвала върху дървена дръжка. От една страна,
среброто е символ на очистването, а от друга – сребърният писец не
се изхабява през годините и писалката се предава от поколение на поколение в рода. Пчелният восък също е смятан за символ на чистотата. Основно по яйцата се изписват кръст, спирала, цветя и житни класове. Самата традиционна технология е сравнително проста. Писецът
се нагрява за няколко секунди на свещ или спиртна лампа, за да потече восъкът. Рисува се директно върху свареното яйце. След като се
нашари, то се поставя в памучна боя и се вари на тих огън на температура 60 – 70 градуса. Температурата не трябва да е по-висока, защото яйцата се пукат. От топлата вода восъкът се отделя от яйцето и рисуваните символи остават бели на фона на оцветеното яйце. Когато
яйцата се сварят, се изваждат едно по едно с лъжица, докато водата е
още вряла и внимателно се избърсва останалия восък с чист памучен
парцал. След това се намазват за блясък с тънък слой олио. Тези яйца
могат да се запазят за сувенир десетки години.
Полека-лека майсторките от Велинград започват да използват и
други методи за изписване и боядисване. Един от тях е да се работи с
цветен восък – с него се рисува върху предварително обагрено яйце.
Така рисунката става релефна. Има и технология, при която яйцата се
рисуват и оцветяват многократно. Тогава всеки мотив се получава в
различен цвят – зависи от идеята на майстора.
По същество восъчната техника е добре познатата в света, като
техника „батик“ за рисуване на коприна. Върху яйцето се рисува нещо с восък и след това то се потапя в боя. Там, където е имало восък,
яйцето остава бяло, а останалата част е оцветена. Ако започнете оцветяването на яйцето в най-светлия цвят – жълтия, можете да повторите
упражнението с нанасянето на нови рисунки от восък и да го потопите после в малко по-тъмна боя – оранжева например. Ще получим
трицветни шарки – бели, жълти и оранжеви. Можем да продължим
така до най-тъмната кафява боя и да получим наистина красиво шарено яйце. Но този метод е твърде трудоемък и бавен. Затова
велинградчанките използват восъчната писалката по още един, полесен начин. Произвеждат си восъчни бои – маслени бои, забъркани
във восък. С нагрята на пламък писалка топват във восъчната боичка
и с нея рисуват върху бяло или върху вече боядисано в друг цвят яйце. Тази техника позволява яйцето да се покрие с красиви плетеници
от тънки цветни линийки.
В миналото яйцата са били оцветявани с отвари от растения –
люспи от кромид лук или орехи и кори от ябълки за жълто яйце,
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смрадлика за оранжева боя, коприва за зелена, дъбови кори или риган
за червена, червено цвекло за лилава и т.н. Умения, към които местните майсторки все по-често се обръщат днес.

Сн. 2

Вероятно на пръстите на едната ръка се броят музейните сбирки
в света, посветени на шарените великденски яйца. Една от тях се намира в Историческия музей на Велинград (Сн. 2), запазил прастара
традиция за „изписване“ на великденските яйца. Много са техниките,
стари и нови, за боядисване и „изшарване“ на великденските яйца,
които българката използва днес. Най-трудните, но и с най-красив резултат, са тези за рисуване на яйцата с нанасяне на разтопен пчелен
восък. Два са основните центрове на тази старинна техника – единият
е около Велинград, а другият около град Ихтиман, недалеч от столицата.
Историческият музей във Велинград всяка година прави изложба на красиво изписаните яйца ръчно изработени от нашите майсторки. В музея се пазят яйца от 50 и повече години, обяснява главният
уредник по етнография Георги Куманов.

Сн. 3

Сн. 4

В музея на Велинград постоянно действа и ателие за писани яйца, където от 15г. работят предимно с деца (Сн. 3). Много често, заинтригувани от ентусиазма им, идват и майките им (Сн. 4). Миналата
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година дори пристигнала 70-годишна жена от Търново, която дошла
специално да се учи как се изписват яйца, разказва уредничката Надежда Ангелова.
В музея организират конкурс между деца за най-красиво изписано яйце „Сребърна писалка“. Победителят получава писалка за восък със сребърен писец. Именно опазването и предаването на местната традиция е голямата цел на този конкурс, а най-хубавото е, че тя се
оказва постижима: всяка пролет сме свидетели колко много млади
хора посягат към писалките на баби и майки и започват сами да създават восъчни рисунки върху великденските яйца.
Майсторката Гера Грънчарова е най-възрастната майсторка и първата,
която откликва да учи малчуганите. В момента 50 деца от велинградски детски градини и училища по два пъти в седмицата посещават
ателието и усвояват традицията. Идват и цели класове от страната.
Етнографът Георги Куманов
(Сн. 5) разказва: „Правили сме изложби в почти всички областни градове.
Интересът обикновено е огромен –
още повече че винаги организираме и
работилница за писани яйца. С нас водим някоя от майсторките, която показва как се прави“. Такива изложби
Сн. 5
са правени в Пловдив, Пазарджик,
Разград и др. През м. април 2011 г. на тържествена церемония вечерта
на 16 април в атракциона „Калояновата крепост“ във Велико Търново
министърът на икономиката, енергетиката и туризма връчи наградите
на международното изложение „Културен туризъм“. Специалната
награда за атрактивна експозиция за „Велинградски писани яйца“
спечели Исторически музей – Велинград. Отличието получи директорката на музея Снежана Велева, а това е и голямо признание за цялата „Програма Великден“, която музеят създаде и обогатява с всяка
изминала година.
При откриването на изложението „Културен туризъм“ щандът
на Община Велинград и Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите бе посетен от двама зам. министри – на туризма Иво Маринов и
на културата Тодор Чобанов. Г-н Чобанов е проявил изключителен
интерес към нашия щанд, тъй като самият той е разработвал в научни
статии темата за яйцата и свързаните с тях обичаи и вярвания при
прабългарите. Зам. министърът на културата е дал много висока
оценка и на изложбата „По пътя на писаните яйца“, с която велинг155

радският музей се представя във Велико Търново и в Етъра. Щандът
на Велинград привлича посетители и с демонстрациите на традиционната и уникална за България восъчна техника на писане на великденски яйца.
Пак през м. април 2011 г. френска журналистка идва във Велинград, за да събере материали за писаните яйца като част от световното
нематериално наследство – тема, по която ЮНЕСКО работи усилено.
Още много мога да ви разказвам за тази уникална наша традиция. В следващите няколко слайда ще ви покажа как се прави нагледно изписването на яйцата. Но най-добре е да дойдете лично в музея и
сами да направите едно яйце – тогава тръпката е съвсем друга – заповядайте!

ЛИТЕРАТУРА
Елена Златарева. „Фантазии в бяло“, изд. Велинград 2012
Лични разговори с:
Даниела Цопанова – ма£сторка на писани я£ца
Георги Куманов – етнолог
Гинка Колева – уредник на музея
Архив от Вестник „Темпо-Велинград“ – Велинград
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1. Славата на писаните яйца вече прехвърля границите на страната ни.
Те се изпращат на хиляди километри като уникален подарък.

2. Яйцата се изписват с пчелен восък със специална писалка и след
това се боядисват.
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3. Както самото яйце е символ на новия живот, така и подготовката и
самото изписване са свързани със сакрални символи и обредност.
Първоначално традиционните великденски яйца са само червени като
кръвта. Другите цветове се появяват в съвремието.

4. Основно по яйцата се изписват кръст, спирала, цветя и житни класове.
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5. В писеца се слага пчелен восък. Майсторките обаче го оцветяват
в черно. Това се налага, за да се вижда рисунъкът при самото
изписване върху яйцето. Писецът се нагрява за няколко секунди
на свещ или спиртна лампа, за да потече восъкът. Рисува се
директно върху свареното яйце. След като се нашари,
то се поставя в боя, постепенно нагрявана до 60 – 70 градуса.

6. От топлата вода восъкът се отделя от яйцето
и рисуваните символи остават бели на фона на оцветеното яйце.
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7. В изписването на яйцата голяма роля играят опитът и рутината.

8. В последните години започват да се изписват и кухи яйца. Те се
пробиват внимателно с тънка игла и през отвора се изваждат жълтъкът и белтъкът. Кухото яйце не се вари, а направо се изписва.
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9. Велинградският исторически музей е единственият у нас, където
от 2006 г. има постоянна експозиция на писани великденски яйца.

10. В музея се пазят яйца от 50 и повече години.
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Николай Гурбанов
Мнение от проф. д-р Тодор Киров

Сватбеният обичай на гагаузите в Североизточна
България повлиян от фолклора на останалото
местно население
Съхраняването на родовата памет, традиции, обичаи и продължаването на рода са едни от най-важните ценности за човека. Така е
било поне до осемдесетте години на XX век. Сватбата е била един от
най-големите (както по мащаб, така и като емоция) ритуали, съдържащ в себе си и редица обичаи, вярвания с митичен и религиозен характер.
Традициите, ценностната система и моралът са били като догма
за хората в българското село. Те са държали на достойнството, принципността и праведноста. Точно те са били водещ фактор при избирането на партньор (най-често от родителите, за своите деца). Патриархалната обществена уредба също е оказвала голямо влияние върху тази, така да се каже, социална дисциплина и респект между хората или
по-точно – на жената към мъжа. Семейството, от което произхожда
булката, често е било от голямо значение. Освен произходът £, важна
е била и нейната работоспособност, защото за хората от онова време
това е било двигателят на живота – работа, благодарение на която се
изкарва прехраната (богатството) и може би следващото по важност
качество е продължаването на рода, което е симбиоза от по-горе изброените „критерии“ и други фактори. Много важна предпоставка е
било булката да бъде непорочна (чиста, честна). Категоричното намесване на родителите в интимния живот на младоженците, до степен
те сами да се уверят в чистотата на момичето, показва колко се е държало на достойнството на българина, на високия му морал, колкото и
тогава те да не са били образовани.
В Североизточна България местното население се състои основно
от „полянци“ или „ерлии“, „капанци“ и „елийци“ или „гребенци“. Така
както ги е класифицирала проф. Елена Стоин – „...общност, съставена
от три групи...“. В тази общност присъстват и т. нар. „гагаузи“. Те изповядват християнска вяра, но освен български говорят и тюркски
език. Гагаузите в България са компактно население, обитаващо основ165

но североизточната част на България и по-точно района около Варна,
Провадия, Шумен, Силистра и Балчик. Най-известните гагаузки села
(ако можем така да ги наречем) са: с. Българево, с. Божурец, с. Генерал
Кантарджиево, с. Куманово, с. Орешак, с. Кичево, кв. Виница, с. Брестак, с. Метличина, с. Червенци, с. Добротич, с. Михалич и др. Чешкият
изследовател Константин Иречек ги характеризира (разделя) на „приморски, хасъл гагаузи“ и „български гагаузи“. Първите са тези, които
населяват района на селата, разположени по Черноморието, северно от
град Варна (гр. Балчик, с. Божурец, гр. Каварна, с. Българево и т.н.).
„Българските“ гагаузи населяват района на запад, северозапад от
гр. Варна или т. нар. Провадийски и Шуменски регион (с. Брестак,
с. Червенци, с. Митличина, гр. Вълчидол и др.).
Позовавайки се на публикуваната информация по темата за семейните празници на гагаузите, населяващи Североизточната част на
България, анализирайки я и с личните ми теренни проучвания, става
ясно, че гагаузката общност освен проявяващия се билингвизъм, заявява сериозно присъствие на бикултурност. „...общност от етнокултурен тип, неразривно свързана с българския етнос, която има своя
идентичност, проявяваща се в билингвизма, в известна бикултурност, в самосъзнание и т.н.“
Съществуващите теории за произхода и принадлежността на гагаузите са множество. Много от тях си противоречат, но никоя от тях
не потвърждава категорично какъв е произходът на етноса. Масово
под названието гагаузи разбираме българи, които са дали езика си, но
са запазили християнската си вяра (обратно на помаците). „Турски говорим, български пеем ... Езика си дали, вярата не...“ (Матеева, В.,
2006).
Проявата на билингвизма и общуването с хора от различни етнокултурни общности не може да пренебрегне факта за взаимстване
от бита, културата и нравите на обкръжаващите гагаузите общности в
Североизточна България. Не би трябвало да ни учудва и проявата на
бикултурност на това компактно население, концентрирано основно в
тази част на страната ни.
За сватбените обичаи на гагаузите, населяващи този регион, съм
се позовал основно на публикациите от Евгения Кръстева-Благоева
(„Гагаузите в България – записки от терена“, София, 2007 г.), Ваня
Матеева („Гагаузите – още един поглед“, София, 2006; „За билингвизма на гагаузите във всекидневната култура“, сп. Български фолклор, София, 1998 г.), Лилия Старева („Български обичаи и ритуали“,
София, 2005 г.) и собствени теренни проучвания.
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От записките на Е. Кръстева – Благоева става ясно, че са представени „два модела на сватбена обредност, характерни за два отстоящи на неголямо разстояние един от друг микрорайона на Североизточна България“. Провеждането на обичая в единия и другия район
(и двата населявани от гагаузи) носи своите прилики, но и значителни
различия.
При сватбения обичай на гагаузите, наричани от Иречек „български“, се забелязват изключително много сходства в обредността на
останалото местно население и българската сватба като цяло. При
другите („приморски“) гагаузи се срещат повече различия и доближаване до градската култура. Показателни са два основни ритуала, които
се срещат при „хасъл“ гагаузите, а при „българските“ това е категорично изключено – „ходене на хамам“ и „боядисване, къносване“ на
невестата. Тези обредни действия са взаимствани вероятно от турското присъствие.
„Ходенето на хамам“ на приморските гагаузи не е характерно
за гагаузкото население във вътрешността на страната, чиято
сватбена обредност, от своя страна, се отличава с обредния комплекс на засевките, ритуалното обикаляне около пещта и с наличието
на сватбено знаме, каквито не съществуват в черноморския регион“.
„Това става ясно от развитието на идеята в различни аспекти от
Л. Милетич, Ст. Романски, П. Мутафчиев. В изследванията им те не
различават „български“ и „гръцки“ гагаузи по степен на владеене на
турски език, а най-вече в зависимост от определени характеристики
на културата и бита. Открива се съответно за едните българско, а
за другите – гръцко влияние“
Сравнявайки публикуваните материали с материалите от моите
проучвания, мога да потвърдя горепосочените твърдения. Взимайки
предвид твърденията и публикуваното от Е. Кръстева-Благоева,
К. Иречек, Л. Милетич, Ст. Романски, П. Мутафчиев, Д. Колева, се
потвърждава фактът, че „крайморските“ и „българските“ гагаузи
празнуват по различен начин обичая „сватба“.
Интересно е провеждането на сватбата в гагаузкото село Генерал Кантарджиево (разположено на тридесет километра североизточно от град Варна). Сравнявайки двата модела на гагаузката сватба в
Северозиточна България, сведенията за обредността в Генерал Кантарджиево се явяват като трети модел. Според информацията, която
записах, става ясно, че там обичаят се доближава до българската
сватба (респ. на останалото местно население) повече отколкото на
„крайморските“ гагаузи (с. Българево, гр. Каварна и др.), но съдържа
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отличителни обредни действия, явяващи се като типични за „крайморските“ гагаузи. В село Българево срещаме: „къносване“, „ходене
на хамам“, „долуджак“, „пробитата чаша“, „авта“. В село Генерал
Кантарджиево срещаме гореизброените обредни действия с някои добавки като: връзване (заключване) с катинар панталоните на младоженеца, след изкъпването му, до първата брачна нощ; проверка на
честта на булката с лимонена киселина; изпращането на кръстника
(след като даде прошка на младоженците, преди първата брачна нощ)
с характерната гагаузка свирня „юлджа авасъ“, пр. „пътнишка свирня“ (М. К.). В същото време се изпълняват и другите ритуали като:
сватбеното знаме, засевките, ритуалното обикаляне около пещта и т.н.
Никъде в наличната литература по темата не срещнах подробни
описания за църковния ритуал. От информацията почерпана от интервютата ми с Минко Костадинов става ясно, че църковният ритуал е
идентичен с този на българската сватба. Направи ми впечатление, че
след приключване на ритуала, освен традиционното хоро се играе и т.
нар. „попско хоро“, водено от свещеника, в което участва и „венчалният девер“.
Фундаментален показател за общо между всички модели на гагаузката сватба е песента „Я изгрей, изгрей, ти ясно слънце“71, която
се пее при извеждане на булката.

Къзъм, къзъм, кадън къзъм,
дюнюр гелди, узаклардън,
узаклардън, Банатлар ардан.
71

пр: Щерко, щерко
слугници до’даха
от далече от Банатити.

Добруджанска народна песен. Изпълнявана освен от местното население в
Североизточния регион, така и от гагаузите в целия този регион.
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В заключение мога да кажа само, че въз основа на наличната литература по темата за семейните обичаи и празници, в частност на
сватбения обичай, може да се направи извод, че гагаузката общност
разположена в района на Североизточна България има типични за гагаузите обредни действия и ритуали, но по-голямата част от тях са
взаимствани от останалото местно население. Не бива да се пренебрегва факта, че гагаузите в Североизточната част на страната ни могат
да се нарекат „хасъл българи“, в чийто бит и култура присъстват регионални етнически различия, по-голямата част от които са повлияни
в резултат на определени политически промени. Друга част са повлияни от билингвизма, отразяващ се върху бита, културата и самосъзнанието на това население. Държа да посоча, че настоящата статия няма
за цел да подкрепя и/или отрича вече съществуващите теории за произхода на гагаузите, но не бива да се умаловажава неразривната връзка с етнокултурната история на българите.
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Станислав Алдинов
Мнение от доц. д-р Зора Янакиева

Дигитално изкуство
С развитието на технологиите, човек винаги се е стремял да
улесни и подобри живота си. Това важи и за сферата на изкуството.
Независимо дали се увличаме от скулптура, рисуване, живопис, архитектура или графика, с времето се появяват нови техники, способи и
инструменти. Една от тях е графичният таблет, позволяващ на твореца да създава художествените си произведения чрез компютърна
програма. Този технологичен начин на работа произлиза от традиционните методи в изкуството и един художник може много лесно да се
адаптира към него.
Дигиталното изкуство е обширно понятие, което се използва от
много години в арт обществата като определение за изкуство (като
музика, изящни техники, интерактивна виртуална реалност, дизайн и
други подобни медии), създавано с помощта на компютърна програма, като полученият резултат е в бинарен формат(математически термин за информация). Като този вид информация се съхранява на компютър или други носители, способни да „четат“ подобна информация.
Но ние ще се спрем на дигиталното изкуство като определение
за изящно изкуство във виртуална среда, като приложението му е на
практика идентично към традиционната живопис, скулптура, илюстрация, рисуване, анимация.
Като техника се определя компютърна програма, специализираща се в създаване на изображения, която дава възможност да се използват дигитални платна в най-различни размери, голям избор от
четки, хиляди цветове и други най-различни инструменти. Освен от
програма обаче се нуждаем и от технологичния инструмент – графичния таблет. Като технология той е създаден още през 1968 година.
Това е „интелигентен“ дигитайзер, или иначе казано, химикалка, която работи върху определена повърхност, каквато е графичният таблет.
Тази повърхност пряко следи движенията на химикалката по време на
работа и пресъздава образа на таблета точно така, както обикновен
молив на лист хартия. Но в случая тя (хартията) представлява екран.
Тоест рисува се директно върху специалния монитор и в реално време
се получава художественото изображение.
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Съществува също и по-евтин модел, но не по-малко добър, който представлява плоскост без изображение. При рисуване върху него
се налага да се гледа в монитора. Така в началото, при овладяване на
умения за работа, може да има леки неудобства, тъй като трябва да се
следи мониторът, а не движението на ръката. След неколкократни
повторения или серия от опити се свиква бързо. Има художници, които дори предпочитат този начин на работа, като обясняват, че в процеса на създаване на творбата, ръката не им създава затруднение да
виждат рисуваното изображение при неговото изграждане.
Така таблетите бързо се популяризират в края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век, които напълно променят изкуството.
Компании като Disney и Pixar започват да експериментират с компютърни изображения и създават удивителни компютърни анимации,
независимо от това дали са 2-Д или 3-Д. Това по никакъв начин не означава, че програмата ще ви направи по-добър художник или скулптор. Знанията, които се прилагат в тази технология, са на практика
същите като да хванеш молив, въглен или четка с боя, но с предимството, че не се вдишва терпентин, не се налага постоянно да се чистят
четки, да се подострят моливи, да се чака с часове и дори дни в съхнене на боята по платното. Създаването на художествен продукт посредством възможностите на технологията, е многократно по-бързо, но
нека не се заблуждаваме, този начин на работа също отнема много
време и зависи от това доколко бързо се рисува. Прилагането на различни ефекти и подобряването на изображението става за минути с
компютърната програма, като това би отнело часове труд или дори е
невъзможно с традиционна техника.
Работата с лейъри (пластове) представлява рисуване върху различни „листове“, аналогично както се изграждат изображения на тънка хартия, поставена на маса с подсветка, за да се вижда какво е нарисувано на долния лист. В случая обаче процесът на работа се улеснява, тъй като с тези листове (лейъри) могат да се извършват различни
манипулации, като произволна подмяна на местата и цветове, а също
на тяхното съединяване в едно цяло изображение. Може да се променя както размерът на изображението, така и на цялото платно, или
иначе казано, лист от миниатюра да се уголеми в огромни изображения, които да се прилагат за различни цели, изискващи определени
формати на изображението. Поради тези причини, а именно: поради
бързото създаване на качествени изображения, много художници, работещи във филмовата индустрия, в илюстрацията, в сферата на продуктите за игри, преминават към дигиталното изкуство. За разлика от
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традиционното, дигиталното изкуство е много по-прощаващо, от гледище на различни по характер грешки, които в първия случай могат
да бъдат фатални и да костват самата картина или скулптура. В дигиталното изкуство, чрез компютърната програма и според нуждите на
художника, грешките могат лесно да се поправят, като по този начин
художниците са по-склонни да експериментират с работата. В тази
посока са и мислите на Джаксън Полък: „Новите нужди пораждат нови техники“ (1).
Чрез дигиталното изкуство можем да пресъздаваме найразлични техники и материали, текстури и изображения, 3-Д образи и
скулптури, можем да задвижим дори нашите изображения и модели,
както и тези, които виждаме на големия екран под форма на анимация
или филм. Да изиграем игра, създадена с наши модели, или да видим
рисунките и картините си в книги и списания.

(Процес на дигитална илюстрация от германски художник Johannes
Voss)
Всичко това по никакъв начин не заменя и не измества традиционното изкуство, а по-скоро го обогатява с нови възможности, като
допълнителен аксесоар в артилерията на един творец. Много художници смесват двете техники като правят скици на хартия, сканират ги
и продължават по-нататък работата си с таблета. Други рисуват дигитално, след което принтират изображението на платното и продължават процеса на работа с избран от тях материал, но чрез традиционната техника. Има и такива художници, които след сканиране обработват традиционно създадените картини на компютър, което им позволява да получат желания резултат и да внесат по този начин бързи
промени, които иначе биха отнели повече време и труд, ако се правят
по класическата технология на работа.
Разбира се, освен изброените по-горе положителни страни, дигиталното изкуство има и своите негативи – един от тях е, че готовото
изработено изображение няма оригинал. В традиционната техника об172

разът се създава на платно с боя или с друг материал, изгражда се
скулптура, докато в компютърната програма всичко е съобразено с
нейните възможности – пиксели и полигони, единици и нули. Няма
физически обект, но затова реално изображението може да се постигне
чрез печата. Принтирането на образите в днешно време може практически да се извърши на всякакъв материал с изключително високо качество на картината и цветовете, а изучаването на тази сфера не е по
малко интересна.
За създаване на модели и скулптури се използват друг вид програми, но на практика те представляват същите техники и опции. В 3-д
Програмите вие сте предоставени с определена маса (глина), която
може да се моделира, идентично, да се копира в дубликат, да се смалява и уголемява, да се прилагат текстури. Предлага се също възможност за максимално детайлизиране, а в някои случаи за задвижване и
използване на модела или скулптурата в анимация.

(Дигитална скулптура на скулптора Dirk)
За получаване на оригинал, в 3-Д скулптурите има друга технология – това са специфични принтери, които използват пластмаса с наименование PLA. Тя е изключително здрава, не се рони и издържа на
60 градуса. Принтираните модели позволяват при нужда да се приложат върху тях довършителни операции, като шкурене, боядисване и
деформация на модела. Така получаваме физически образ от пластмаса. За съжаление принтирането на подобни модели не е с големи възможности по отношение на размерите. Стандартно моделите могат да
са от няколко сантиметра до около метър, но могат да бъдат принтирани на части и сглобени впоследствие или моделът да послужи за прототип на по-голямата скулптура, вече от друг материал.
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(3d-принтирана скулптура на Joshua Harker)
Вероятно мнозина биха се запитали „защо да уча дигитално изкуство, ако на практика е същото както изящното“ и отговорът на този въпрос е, че решението зависи изцяло от художника и от това, какви материали и технологии той иска да използва. Но темпът и бързината, с която се развива художествената индустрия – изисква възможно в най- кратки срокове да се създават изображенията, били те илюстрации, консепт или модели. А дигиталното изкуство представлява
именно това – възможност професионалният художник да създава
бързи и качествени изображения, които да послужат не само на поръчителя, но да помогнат на един творец да превърне идеите си в реалност, и то в кратки срокове. То позволява на автора да се забавлява с
идеите и изображенията си, тъй като на практика съществуват и се
оперира с множеството инструменти, техники и различни видове изкуства, които в традиционния (практическия) им вариант биха били
трудни за намиране и сложни за работене. Но, разбира се, не е само
това. Компютърната техника отваря много врати в художествената
сфера и с всяка година все повече и повече художници следват професионалистите в индустрията и започват да се възползват от графичният таблет, от новите техники и материали.
Това не означава, че те изоставят традиционните методи. Напротив, в сферата на изкуството и креативността всичко върви ръка за
ръка. Дигиталното изкуство работи на принципите на традиционното,
прилагат се рисувателни, живописни и други техники, което на практика се отразява на работата по същия начин. Затова повечето художници в дигиталното изкуство предпочитат да започнат работата си
традиционно и едва когато овладеят и усъвършенстват техниката си,
тогава да преминат към рисуване на компютър. Разбира се, има и такива, които директно започват с дигиталната техника. Въпросът се
състои в това, дали и доколко е сериозен начинаещият, тъй като самото устройство не е евтина технология, варира на различни цени, кои-
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то, разбира се, са по-скъпи от лист хартия и молив, от няколко тубички боя и платно.

(Процес на работа върху графичен таблет)
Професионалните модели на Графичните таблети достигат до
няколко хиляди лева. В последствие на работа обаче те бързо се изплащат, тъй като тази ниша на пазара за изкуство се разширява. В зависимост от фирмите или частните клиенти цените могат да варират
от няколко стотин до няколко хиляди долара за едно качествено изображение или илюстрация в зависимост от договора. Много хора се занимават и с частната продажба на своите произведения под форма на
плакати, изображения върху тениски и други предмети. Разбира се, в
тези сфери може да се включат и традиционните художници, но за
подготвяне на изображението, като сканиране или снимане, обработка
на качеството и множество други стъпки за представяне на качествено изображение отнемат много време. Време, което би било много по
добре запълнено със създаване на нови произведения. Затова професионалистите в сферата на гейм дизайна и консепт арт-а, илюстрацията и анимацията използват графичния таблет.
С разрастването на социалните мрежи и множеството сайтове за
изкуство, разпространението или просто излагането на показ на извършена от нас работа в дигитален формат е много просто. Като по
този начин е много по-лесно да получим оценка, критика или коментар по изложената от нас работа, като, разбира се, от това могат да се
възползват отново и традиционните художници. Онлайн галериите и
сайтовете с вашето портфолио позволяват на феновете и познатите ви
да се насладят на творбите ви, независимо къде по света се намирате.
Единственият проблем, който може да срещнат някои начинаещи в дигиталното изкуство, е, че като всяка техника и тази изисква
време, за да бъде научена и ефективно ползвана, за да се постигнат
добри резултати. Но това се отнася за всяка една сфера на работа. С
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безплатните помощни препоръки и уроци в интернет, не виждам причина или оправдание да не се опита подобна техника, ако човек се интересува от създаване на творбите си по-малко по различен начин или
просто да попълни своя арсенал в художествената му дейност.
Има хиляди професионални художници по света, работещи по
комикси, илюстрации за книги, игри и филми, на които се възхищаваме всекидневно. И България не е останала без своите таланти в тази
сфера, известни илюстратори, като Светлин Велинов, Мирослав Петров, Андрей Гевечанов, Иван Коритарев и други професионалисти и
любители, които не спират да ни възхищават с прекрасните си творби.

(илюстрация на Светлин Велинов) (илюстрация на Иван Коритарев)

(илюстрация на Мирослав Петров) (3д модел на Андрей Гевечанов)

176

(Автопортрет на Sam Carr)

(Илюстрация на Charlie Bowater)

ЛИТЕРАТУРА
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http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art
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Марина Маринова
Мнение от ас. Зоя Микова

Лазаровден в Димитровград
(квартал Черноконево)
В настоящия материал представям обичая Лазаруване от квартал
Черноконево, град Димитровград, който е един от най-големите християнски празници, съхранил се и до днес.
Черноконево става квартал на Димитровград през 1947 година с
„официалното създаване“ на града, когато три села – Мариино, Раковски и Черноконево – се обединяват. Старото му име е Караатли, от
турските думи „кара“ – черен и „ат“ – кон. След набезите на турските
башибозуци по време на Априлското въстание той е наречен „Малкият Батак“. Населението е изцяло християнско, като по-голяма част от
жителите са възрастни хора. В Черноконево има детска градина, училище и читалище, които съхраняват традициите и ги предават от поколение на поколение.
Димитровград е разположен в Южна България, по поречието на
река Марица и е вторият по големина в област Хасково72. Въпреки
дългото просъществуване на Черноконево в рамките на града, кварталът запазва предимно селския си характер (като жилища, инфраструктура, организация на обществения живот).
При изготвяне на научното съобщение съм използвала емпирични методи на пряко и косвено наблюдение, лично участие в обичая
Лазаруване.
Подобно на цяла България, Лазаровден в квартал Черноконево
се отбелязва седмицата преди Великден – винаги в съботен ден.
Празникът е част от пролетния цикъл, като по традиция в него участват момичета и девойки в предженитбена възраст (от 9 – 17 години).
В зависимост от броя им може да се обособи повече от една лазарска
група, с цел да се обходят всички къщи. Жителите на Черноконево
вярват, че домът, в който влезе лазарка в този ден, е благословен.

72

Началото му е поставено на 10-ти май 1947 година, от 40 младежи, последвани от хиляди други, които пристигат, за да изградят „града на мечтите“. За рождена дата се счита 2 септември 1947 година.
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Подготовката за празника започва веднага след Тодоровден.
Момичетата се събират в читалището или в училището, които са основни организатори на събитието. С помощта на Стелияна Драгиева –
начален учител и Румяна Савова – секретар на местното читалище,
участниците разучават песни, игри и наричания.
Рано сутринта в съботния ден лазарките се събират пред читалището. Облечени са в традиционната носия за Тракия. Тя се състои
от: дълга бяла риза, украсена със шевица на ръкавите, пазвата и полите; червен шаячен сукман, красиво избродирана престилка, бели чорапи, черни обувки, бяла пафта и златен пендар. Te сплитат косите си
и слагат собственоръчно направени венци от свежи пролетни цветя и
върбови клонки. Момичетата носят украсени със зеленина кошници, в
които да събират дарените от стопаните дарове.
Лазарките са предвождани от девойки или по-възрастни жени,
които са участвали в обичая. Те обикалят къщите и пеят празнични
обредни песни, пожелавайки здраве и плодородие по нивите, женитба
и благополучие на младите. Момите изпълняват специални песни (в
размер 2/4, 5/8) за всеки член от семейството, според неговата
възраст, пол, семейно положение. Пр. 1:

Когато момичетата влязат в двора на къщите, майката извежда
детето, за да се порадва на гостите. В този момент се изпълнява добилата широка популярност в цяла България песен „Лаленце се люлее“.
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Освен песните, момите изпълняват и лазарски наричания. В дома на стопаните най-възрастната жена търкулва три боядисани яйца
на двора – жълто, червено и зелено. Жълтото яйце тя нарича за житния клас, за берекет през годината, за хляба. Една от лазарките допълва с наричането:
Жълтото яйце е житен клас.
Много жито таз година,
берекет голям да има,
да си хапнем до наситахляб, гевречета и пита.
Червеното яйце стопанката нарича за децата, с пожелание да са
здрави през годината. Зеленото яйце се нарича за ливадите, горите и
пасищата. Пожеланията на домакинята на къщата са „всичко да се зеленее и да пее – и ливади, и градини.“
По традиция стопаните даряват лазарките с парички, лакомства
и питка с мед, за да има берекет през годината, както и със сурово яйце, което има важна роля в народната вяра. За хората то е символ на
безсмъртието. Яйцата, които момичетата съберат, се боядисват в местното читалище рано сутринта на Велики четвъртък, което е част от
подготовката за Великден. Първото яйце боядисват в червено за здраве. То се съхранява до следващия Великден. На следващия ден – Разпети Петък, децата, предвождани от възрастна жена или учител, отиват в местната църква „Свети Георги“, където оставят от боядисаните
яйца, великденски козунак и курабийки.
След като обиколят всички домове в квартала лазарките се присъединяват към градското тържество, където от няколко години традиция на Народно читалище „Христо Ботев“ е отбелязването на Лазаровден с песни и хора. Там се събират читалищни дейци и групи за
народни хора от града, които се включват в лазарско надиграване.
Всички се залавят на лазарското хоро. Участие вземат и ученици от
различните училища в общината и деца от детските градини, ръководени от своите учители. На сцената лазарките от читалище „Христо
Ботев“ изпълняват свой лазарски танц.
По време на празника се организират и различни по характер
конкурси. Девойките се обличат в облекла според своите виждания –
рокля, пола или риза, като добавят поне един фолклорен елемент –
пафта, пендари, колан. След представяне на участниците се избира
девойката с най-оригинален костюм. Представят се и ръчно изработе-
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ни лазарски венци от цветя и върбови клонки, сплетени по различни
начини.
В края на празника лазарките се отправят към реката, за да
хвърлят своя венец. Те се подреждат на брега и заедно хвърлят венчетата си по течението. В зависимост от това кое ще пристигне първо,
момите гадаят коя ще се омъжи първа.
В обобщение на всичко казано традициите на Лазаровден в
квартал Черноконево съчетават в себе си минало и настояще. Чрез тях
се съхранява връзката между поколенията и се поставят основите на
родолюбие, толерантност и уважение към нашите деди и прадеди.
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Таньо Павлов, магистър
Мнение доц. д-р Зора Янакиева

Анатомични особености на кости, мускули и
външни форми на главата за определяне
характера при портрета
При рисуването на портрет е необходимо да се познават и прилагат в практиката различни знания от областта на пластичната анатомия. Тяхната употреба дава възможност анатомично правилно да се
изобрази моделът. Оформянето на външните черти, на визуалните белези и специфики се определя от няколко фактора: анатомичен строеж на главата, мускули и кожно покритие. Те се обуславят от расовата
и етническа принадлежност, пола, възрастта, генетичната предопределеност и индивидуалния генезис на конкретния индивид.
Формата и големината на черепа до голяма степен определят
пластиката на главата. Без неговата устойчива форма е невъзможно,
човешката глава да придобие облика, който има в момента. Черепът
се дели на два дяла – мозъчен и лицев, като по-важно значение за
приликата и характера на човешкото лице има вторият. От осемте
кости на мозъчния дял (челна, тилна, две слепоочни и две теменни),
имащи отношение към формата на главата, най-важно пластично значение има челната кост. Тя включва: челна люспа, челни издатини,
надвеждните дъги, челната талия и междунадвеждно поле. Челната
люспа покрива най-голяма площ. В нея се намират челните издатини,
които са важни за определяне на профилната линия. По-изявени са
при жените и децата, отколкото при мъжете. Челната люспа е индивидуална по форма: отвесна или наклонена, висока или ниска, заоблена или ръбеста и т.н. Профилът в голяма степен се определя от нейния
наклон, височина и форма. При жените тя е по-заоблена и нежна, наклонът е по-малък и челото се спуска отвесно надолу. Мъжкото челото
е с по-ръбеста, грубовата форма и е по-наклонено от женското. Характерни са силно изявените и изпъкнали надвеждни дъги, които се
съчетават със силно изпъкване и след това вдлъбване на носовата част
на челната кост към началото на носовия корен. Носовата част на
челната кост при жените и децата е почти плоска и няма такова
вдлъбване.
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При рисуване на конструкцията на лицето е важно да се изясни
лицевият дял на черепа, който определя характера на индивида. В него участват разнообразни по структура кости, които са 15 на брой. В
кухините на лицевия череп се поместват сетивните органи. От структурата на лицевия череп зависи обликът на човешкото лице, тъй като
мускулите, мастните тъкани и кожата не са обемисти и не могат да
скрият костната основа под тях. От костите в лицевия череп, реално
отношение към пластиката имат горночелюстната, носовата, ябълчната и долночелюстната кост.
Горночелюстната кост има подковообразна форма и е важна
част от дъвкателния апарат. Тя има значение за облика на лицето и
особено за средния лицев дял. При хора с издължени лица горната челюст е висока и издължена, а при такива с широки лица – широка и
ниска. Заедно с носовите кости образуват страничната стена на костната основа на носа. Костта е разделена на четири части: горна (очнична), лицева, носова и задна. Горната част влиза в състава на долната и странично-вътрешна част на очните орбити. В долната страна
на лицевата част се намира алвеоларният израстък. Той има голямо
значение за външния облик на лицето, тъй като от него се определя
височината и релефа на горната устна. При атрофия на този израстък
и при окапване на горните резци, предното носово бодило хлътва навътре. Така формата, разположението и размерът на носа се променят.
Той увисва и се сближа с горната устна. Тези промени се наблюдават
в напреднала възраст, за която е характерен „старческият“ нос. Окапването на зъбите води и до други деформации: променя се наклонът
на челюстите, устните хлътват, а брадичката излиза напред.
Ябълчната кост е сравнително малка, чивтна, разположена в страничната стена на черепа. Тя е индивидуална по структура при различните хора и раси. Нейното местоположение, размер и форма са основни
фактори при определяне на ширината на лицето. При хора с изявени и
изпъкнали ябълчни кости лицето изглежда широко и обратно, при слабо
изпъкнали и загладени кости лицето изглежда издължено.
Долночелюстната кост е масива и нечивтна, съставена от тяло и
два клона. Тялото е с подковообразна форма. В горната £ част се разполага алвеоларният израстък, в който са разположени зъбите на долната челюст. В долната и средна част на тялото се намира брадичковото възвишение, което има триъгълна форма. Обикновено то е найиздадената част на черепа, гледан в профил, но може да лежи в една и
съща ос със зъбите, а в някои случаи наклонът върви в обратната посока. Клоновете на долната челюст имат плоска форма и се съединя183

ват с тялото под наклон, образувайки долночелюстния ъгъл. Тази кост
при някои хора е особено добре изявена, а при слабите – се очертава
под кожата. При окапване на зъбите челюстите променят своя наклон,
горната устна се прибира навътре, долната излиза навън, а брадичката
се приближава към носа. Носовата кост е малка, чивтна и четириъгълна. Нейната големина и форма играят основна роля при изграждане на корена и горната част на носа и при определяне на профила.
При високите хора черепът е висок и тесен, а при ниските – къс
и широк. При продълговати тесни черепи тилната част е изпъкнала, а
дължината на теменната кост е значително голяма. В широкия череп е
точно обратното – плосък тил с къса теменна кост. Височината на теменния овал има значение за разположението на ушната мида.
Мускулите на главата следват формата на черепа и също имат
важна роля при изграждане на портретния образ. Те се делят на: дъвкателни и мимически и имат специфични функции. Дъвкателните
мускули са четири на брой, но само два вземат участие във външната
пластика на главата – слепоочният мускул и истинският дъвкач. Първият - лежи в слепоочната ямка и влияе на страничният релеф на главата. Същинският дъвкач е с по-голямо пластично значение. Разположен е в задната част на бузата. При хора, подложени на силно физическо напрежение и при силни емоционални състояния (гняв, болка), тези мускули се съкращават и се очертават на лицето като две четириъгълни плочки. При хора в активна възраст, най-вече при мъжете, се появява вертикална гънка, която очертава задната част на бузата, при което лицето става по-насечено и ъгловато.
Мимическите мускули са по-малки, тънки и техният обем няма
пряко отражение върху външната форма на главата. Въпреки това са
изключително важни за предаване на характера и външния израз на
лицето при тяхното съкращаване. Времетраенето и степента на въздействие на различните настроения и чувства бележат лицето за кратко или за дълго с различни, гънки, бръчки, трапчинки благодарение
на мимическите мускули. Бръчките се превръщат в постоянна характеристика на лицето, когато еластичността на кожата започне да намалява. Мимическите мускули се групират предимно около очите,
носа и устата. Предназначението им е да изразяват недвусмислено,
характера, чувствата и настроенията. В този смисъл физиономията ни
е пряко свързана с нашите преживявания и начина, по който възприемаме света около нас. „Физиономията не е нещо статично. Тя еволюира, развива се успоредно с цялостното развитие на човека. Тя може
да се обогати или да обеднее според обстоятелствата на личния живот
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на индивида. Тя е свързана с възрастта, тъй като времето играе роля в
количествено натрупване на привични, повтарящи се изразни и мимични движения, които се фиксират върху физиономията, като стават
нейни постоянни качества“ (1, стр. 101)
Мимическите мускули на главата са повече от двадесет на брой,
но не всички играят роля за външната и пластика. Ако една емоция
или психическо състояние преобладава и е с продължително действие, то под въздействие на мимическите мускули, състоянието ще се
запечата на лицето под форма на бръчици. „Колкото повече физиономията се обогатява, толкова мимиката обеднява. След време мимиката
придава своя типичен отпечатък върху лицето и то придобива вече
израз, който не може да се нарече индиферентно спокоен. Така в лицата на хора на средна или напреднала възраст физиономията е вече с
по-определена характеристика: израз на спокойствие или дълбочина,
израз на веселост или мрачност, песимизъм, потиснатост, отрицание.“
(пак там, стр. 101)
Завършеният облик на лицето и физиономията се получава
вследствие на мастните натрупвания, кожното покритие и окосмяването. Външните форми са крайният продукт на структурните промени
и по тази причина пряко отразяват характера на индивида. Например
загладеността на челото е в пряка зависимост от възрастовите характеристики и мастните натрупвания. При слаби и възрастни хора в
слепоочните части се наблюдава характерно хлътване навътре.
Значение за придаване характера на човешкото лице имат анатомичните органи и специфичните външни белези, които изразяват и
подчертават индивидуалните особености. Например разположението
на веждите при жените, което е по-високо от на мъжете и прави очите
да изглеждат по-големи и привлекателни. При мъжете те изглеждат
по-хлътнали под веждите, което им придава по-сериозен, решителен и
строг вид.
Очите играят важна роля в портретното рисуване. Участват в
голяма част от мимиките, които лицето извършва – внимание, изумление, страх, уплаха, размисъл, презрение, надменност, благосклонност, свенливост, смях, болка и др. Очите най-добре отразяват емоционалното състояние и характера на човека. Не случайно ги наричат
„прозорец към душата“.
По форма носът може би е най-разнообразната част на лицето, а
по вид най-често бива прав, гърбав и чип. Обикновено чипият вирнат
нагоре нос е широк и къс, а гърбавият – е дълъг, тесен и насочен надолу. Формата на ноздрите зависи от формата на носа. При чипите
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носове, ноздрите са почти обли, докато при правите и гърбавите –
обикновено са елипсовидни и издължени. Чипият нос е характерен за
ниско и широко лице, а дългият – за високо и тясно лице.
Височината на ухото е пропорционална спрямо височината на
носа, а формата при различните хора е индивидуална. При някои от
тях ушната висулка е отделена, а при други е сраснала с кожата на
главата. Женското ухо обикновено е по-малко, заоблено и поприлепнало към главата, а мъжкото е по-голямо, издадено и стърчи
навън, което разваля понякога общото впечатление за външния вид на
главата.
В пресъздаването на човешкото лице не може да се говори за
шаблонизиране на образа, тъй като то е много по-сложно и многопластово и изисква конкретни наблюдения, но предпоставките, които
изложихме тук, могат да дадат представа за някои типични анатомични и антропологични характеристики, които биват неизменна част от
рисуването на портретни изображения.
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Петя Йорданова
Мнение от доц. д-р Весела Гелева

Диригентът Захари Медникаров и ролята му
за развитието на хоровото изкуство в Добрич
Диригентът Захари Медникаров – основател и настоящ патрон
на Детския хор на град Добрич, е роден на 7 Януари 1924 г. в град
Добрич. В дебрите на музиката навлиза още на 12-годишна възраст,
заслуга за което има учителят му по пеене в българската прогимназия
в Добрич Величко Величков. В началото Захари започва да свири на
валдхорна, а след това – на тромпет. През 1937 – 1939 г. прогимназията е затворена и той завършва Първа Средищна прогимназия във Варна. В родния си град се завръща през лятото на 1939 г., но румънските
власти му отказват паспорт под претекст, че в града има румънска
гимназия. „Аз нямам син за румънската гимназия“ – заявява тогава
баща му и го дава да учи радиотехника в добричката фирма за електроуреди „Марчовски“, където работи 5 – 6 месеца. Увлечен по новата
професия, той постъпва на работа в английската фирма „Колумбия“ в
Букурещ.
През пролетта на 1940 г. преминава нелегално границата и се
установява за кратко при сестра си Марийка във Варна. После постъпва в телеграфо-телефонната фабрика в София, където работи в номераторното отделение, произвеждащо телефони. След освобождението на Южна Добруджа на 25 септември 1940 г. се прибира в родния
си град и завършва Смесената гимназия „Цар Борис III“. Свири на
тромпет в духовия оркестър на 46-ти пехотен полк с диригент Тодор
Димитров.
През 1942 г. известният наш музиковед проф. Александър Моцев от Лом е мобилизиран в Добрич. Той има голям принос в записването и популяризирането на характерните български ритми в Европа. Създава хор в добричката църква „Света Троица“. По време на отсъствието му като диригент го замества Захари Медникаров. Девическата и мъжката гимназия тогава са разделени. Диригент на мъжкия
хор е Йосиф Душек, а на девическия – Величко Величков. От двете
гимназии се създава смесен хор, чийто ръководител е Захари Медникаров. На прегледа на ученическите хорове от Шуменска област, про187

веден във Варна през 1944 г., той печели първо място като хоров диригент.
Въпреки любовта си към музиката, по финансови съображения
младежът се записва в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“. Паралелно с това работи като оркестрант в Музикалния
театър и дирижира хоровете на Българо-румънския комитет в София,
състоящ се от студенти, свързани с Добруджа и Видинския край, на
кооперация „Хигиена“ и на преуспяващото по онова време предприятие „Метрополит“. Това е един от обективните фактори, които пренасочват професионалния интерес на З. Медникаров към хоровото пеене и дирижиране.
През 1948 г. завършва семестриално юридическото си образование и постъпва в Българска държавна консерватория в класа на проф.
Христо Петков. Става обоист в оркестъра на Музикалния театър
„Стефан Македонски“. Продължава да работи в столицата и след завършването на музикалното си образование през 1952 г. като ръководител на хорови състави – хора на фабрика „Пролетарий“, хора на
„Соболострой“ и хора на Българо-румънското дружество, като междувременно пее в хор „Кавал“ под диригентството на Светослав Обретенов. Приятелството му с него се явява решаващ фактор, Медникаров да се ориентира към хоровото дирижиране.
През декември 1952 г. се завръща „временно“ в Добрич, за да
замести Йосиф Душек. До идването на младия специалист, този хор
се утвърждава като истински културен фактор в града. Изпълнителската дейност на състава е изключително богата и активна – в концертни зали, предприятия, цехове и военни поделения в областта.
След пристигането на З. Медникаров съставът надхвърля 120
души и се повишават художествените изисквания. Въвежда се солфежирането, обръща се по-голямо внимание на детайлното изработване
на хоровите партии, увеличава се броят на репетициите (3 – 4 пъти в
седмицата по два часа и половина). През 1953 г. трудът се увенчава с
успех. На 29 октомври за първи път в своята дългогодишна история
хор „Добруджански звуци“ се явява на преглед от национален мащаб
(Профсъюзен дом на културата „Г. Димитров“ – София). „Зимная дорога“ от Висарион Шебалин взривява залата от аплодисменти. Хорът
получава званието „Национален първенец на профсъюзната художествена самодейност“.
По случай 50-годишнината си съставът получава орден „Кирил
и Методий“ I степен.
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Не закъсняват и първите международни изяви на хора. Първата
страна, която „Добруджански звуци“ посещава, е Румъния, където
през 1955 г. изнася концерти в Констанца, Букурещ, Ефория и Василе
Райта.
На Националния преглед на профсъюзната художествена самодейност пред 1957 г. хорът е удостоен за втори път със званието „национален първенец“.
В репертоара се включват все по-проблемни песни, художественото майсторство расте и на Първия републикански фестивал на художествената самодейност през 1959 г. е отново първенец. С „Умрял
Джерман“ от Г. Димитров, „Листъя“ от Мариан Ковалъ и „Балада за
седемте партизани“ от Ал. Райчев хор „Добруджански звуци“ става
лауреат и получава златен медал.
За бързото израстване на хора способстват личните качества на
диригента З. Медникаров. С умението си да подбира репертоара, като
се съобразява с гласовите възможности на хористите, успява да преодолее всички трудности.
През 1960 г. хорът гостува в Одеса и пред Одеската телевизия.
Две години по-късно участва в 10 юбилеен международен конкурс за
професионално пеене Арецо, Италия. Сред 36 хорове от 12 страни,
заслужено печели II-а награда и става лауреат на конкурса.
Следват гостувания в Румъния, Чехословакия, Италия, Англия,
СССР, Гърция – по един или няколко пъти.
През 1967 г. хор „Добруджански звуци“ е удостоен за втори път
с орден „Кирил и Методий“ I степен.
На III-я Републикански фестивал (14 април 1969 г.) в Русе, смесеният представителен хор „Добруджански звуци“ с диригент Захари
Медникаров и съпровод на пиано от Марина Капитанова се представят отлично и получават званието „лауреати“, златни медали и дипломи за високи художествени постижения.
Хор „Добруджански звуци“ посещава всички музикални събития в страната: Панорама на българското хорово изпълнителско изкуство, Софийски музикални седмици, Майски хоров конкурс във
Варна, Габрово, Шумен и Ямбол. На всички фестивали заема призови
места.
Носител е и на две международни награди: Арецо – Италия и
Ланголен – Англия. Награден е и с орден „Народна република България“ – първа степен и „Червено знаме на труда“.
Ценни сътрудници в дългогодишния творчески живот на хора са
помощник-диригентите Здравко Стоянов, Николай Качулев, Стефан
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Петров, Райко Тонев, пианистите Е. Винтер, Нели Душек, Надежда
Анкова, Димитър Минков, Марина Капитанова, Мария М.Иванова,
Ваня Кръстева, Стефанка Медникарова и Божанка Божидарова Тонева, солистите Весела Марчева, Гинка Манева, Пенка Кателиева, Теменуга Янкова и десетки други.
Добричките музиканти дълги години поддържат творчески връзки с композиторите Георги Димитров, Филип Кутев, Любомир Пипков, Цветан Цветанов, Тодор Попов и други. Приятелството между Т.
Попов и З.Медникаров започва през 1946 г. По честите им срещи са
водени разгорещени разговори на професионална тема. В споровете им
се раждат интересни и новаторски идеи. „Мислили сме не тясно, а в
национален мащаб“ – думи на Т. Попов по повод изкуството на Медникаров и значението му в развитието на хоровото дело в Добрич и
България. За едно от гостуванията си в Добрич по повод на репетиция
на хор „Добруджански звуци“, Тодор Попов с радост си спомня как тя
става повод за зараждането на идеята за детски състав. „Много от жените нямаше къде да оставят своите деца и ги водеха със себе си. Веднъж, когато Захари внезапно спря, няколко гласчета продължиха да
пеят, като всяко продължаваше партията на своята майка – сопран или
алт. Този инцидент маестрото посрещна с уморена, но щастлива усмивка, погледна ме и каза: „Ето ги моите бъдещи хористи“.
Изключително важна е срещата на З. Медникаров с Бончо Бочев, чието неоценимо дело за детската песен в България се оказва решаващо и при създаването на Представителния детски хор в град
Добрич.
1960 г. е неуспешна. Идеята за детски хор в Добрич не се осъществява, защото някои среди от елитните училища се страхуват да
не им се отнемат учениците. През пролетта на следващата година в
Добрич гостува хор „Бодра смяна“. Няколкодневното пребиваване на
малките хористи в града и четирите им концерта пред добричката
публика, сред която са много директори на училища и преподаватели
по музика, вдъхват живот и увереност в правотата на едно начинание,
търсещо опора и признание. Като всяко начало и тук то представлява
низ от сполуки и несполуки.
През септември 1961 г. до средата на октомври с.г. всички училища избират своите хористи за предстоящия сезон. От това, което
остава от училищните хорове, се създава първият състав на Детския
хор от 60 ученика.
На 3 януари 1962 г. идеята на Тодор Попов и Бончо Бочев е реализирана – провежда се първата обща репетиция. Тази дата става бе190

лежит празник за българската хорова култура и за творческата биография на маестро Захари Медникаров и неговата рожба – Представителния детски хор – гр. Добрич. Така по примера на хор „Бодра смяна“ и под грижите на общинското ръководство, реагиращо адекватно
и чувствително на проблемите на културата и изкуството в добруджанския град, се ражда феноменът – Детският представителен хор.
С гордост Захари Медникаров твърди, че Детският хор е найголямата му радост и сполука в творческия път: „Даде ми възможност
да осъществя идеала за хорово пеене с най-сложни и тънки нюанси в
интерпретацията на един репертоар с много голям диапазон“.
Първата публична изява на Представителния детски хор – гр.
Добрич е свързана с честването на Деня на славянските първоучители
– братята Кирил и Методий през 1963 г.
Същата година (1963) децата излизат за първи път и на сцената в
зала „България“ на прегледа на българското творчество за деца. Слушатели и специалисти стават свидетели на необикновена стилова чистота и емоционална извисеност. Концертът е излъчван и по телевизията. Медиите възвестяват явлението с нужна доброжелателност.
Първата задгранична изява на Представителния детски хор е в
бившата ЧССР през април 1965 г. Отзивите за положителни. За събитието пише в-к Добруджанска трибуна – 20.05.1965 г. – „Първия си
международен изпит Детският хор издържа с много голям успех“.
Същата година през месец май концертните изпълнения на малките хористи радват почитателите на хоровото изкуство в Добрич,
Варна и Габрово. В репертоарната програма е включена „Стабат Матер“ от Перголези, „Меса“ от Г. Форе, творби на Бах и Хендел, „Червените следотърсачи“ на Ала Пахмутова, както и песни от нашия
фолклор – „Лале ли си, зюмбюл ли си“ на Ф. Кутев, „Пиленце пее, говори“ на Кр. Кюркчийски и др.
Детският хор непрекъснато повишава своите художествени резултати и продължава да пътува из страната и чужбина. В летописа
му остават дните прекарани на концертното турне в ГДР през пролетта на 1967 г. в гр. Хале и Вернигероде. Немският печат отразява особено широко и много положително творческото равнище и високите
постижения на хора под вещото ръководство на диригента Захари
Медникаров. Вестник „Либерал демократише цайтунг“ в гр. Вернигероде, спирайки се на трудния и изискан репертоар и „учудващото
разбиране“ при интерпретиране на песните и артистичните възможности на хористите, заключва: „Всички стилови особености на различните произведения, блестяха като образец.“
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През 1972 г. Детският хор записва своята първа грамофонна
плоча. Две от песните са на Тодор Попов: „Стара се майка не ложе“ и
„Хорал“ по текст да Д. Дебелянов. След излизането си, плочата на
Детския хор се продава с успех в страната и чужбина. Тя влиза във
фонотеките на училища, читалища, библиотеки. Служи не само за естетическа наслада, а и като учебно помагало. С нея музикалните педагози демонстрират изпълнителските и художествени качества на хор,
който е пример за подражание.
През месец септември 1972 г. съставът заминава за бившия Съветски съюз. Подготовката за предстоящия концерт и разпяването се
провеждат в една от най-хубавите концертни зали на съветската страна. Дебютът на хористите е повече от успешен и свежите гласове,
прецизната чистота и техниката на изпълнение завладяват публиката
на гр. Малодечко (80 км от Минск). Интересът към изкуството на децата от България е голям и пред входа на залата на Музикалното училище, където се провежда концертът, се трупат много желаещи да си
закупят билети. Вътре всички места са заети, а правостоящите също
не са малко. По време на концерта публиката бурно аплодира българските хористи. Особено неудържими са аплодисментите след изпълнението на белоруската народна песен „Янка“, специално подготвена
за турнето.
Следват концерти пред 102 Музикално училище в гр. Минск,
гр. Гомел – втори по големина в Белорусия, в Двореца на културата на
железопътните работници, два концерта в Чернигов – Украинска
ССР, където най-голям успех предизвикват песните „Бързай, бързай
бисерна река“ на Св. Обретенов, „Училищни години“ Дмитрий Кабалевски“, „Войнишки звезди“ на Чичков, „Шчедрик“ на Леонтович,
„Майски балони“ на Христо Недялков, „Лагерен огън“ на П. Хаджиев
и „Приспивна песен“ на Моцарт.
Наред с концертната програма децата се запознават и с 12 вековната история на древния Чернигов. Научават, че тук се произвеждат руските пиана „Украйна“, че от 1920 г. до 1924 г. в този град е
живял и творил великият Пушкин.
След гостуването си в Чернигов, петмилионният Киев приема
радушно българските славеи. На сцената на Киевската филхармония
младото поколение на пееща Добруджа разнася славата на българското хорово изкуство далеч от родината си. Децата завладяват Киевската публика. Тя се възхищава на чистия глас на солистката Цеца Борисова. Впечатлена е и от подбора и изпълнението на репертоара. За пореден път хористите доказват на света, че хоровата песен и хоровото
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пеене са велико достояние на българската нация. Сценичната будност
и поразителната връзка с изискванията на диригента държат в благородно напрежение през цялото време на концертите всички изпълнители и публиката.
В края на програмата българските деца получават сърдечни поздрави и подарък – „Танцуваща двойка кукли“ от големия приятел на
Добричкия хор – Ян Душин – доцент в Рижката консерватория.
„Златната книга“ на хора след концерта върви от ръка в ръка. В
нея композитори, диригенти и заслужили деятели на бивша Украинска ССР дават своите най-високи оценки на българския талант. „Скланям глава пред таланта на българския народ, чиито представители се
явиха със своето пеене децата от Детски хор на гр. Добрич“ – написва
Михаил Кречко.
Това е част от постиженията на маестро Медникаров и работата
му с детския хор, която ще бъде изложена в дипломната ми работа.
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Христина Христова
Мнение от гл. ас. Яна Делирадева

„Музициране с душа и тяло –
представяне метода на Санна Валване“
Хоровото пеене е комплексна дейност. Музикално-диригентският свят непрекъснато е открит към нови подходи, активиращи
психо-физиологичното единство при звукоизвличането.
„Музициране с душа и тяло“ е новаторски метод за разпяване,
създаден от финландката Санна Валване. Това е самобитен подход в
създаването на вокално-хорови представи. Интересът към този метод
е породен в мен от личния пример на гл. ас. Яна Делирадева, която
системно провежда тази линия в работата си с курсовите хорове в
АМТИИ и любезно ми предостави всички видео материали по темата.
Желанието ми да споделя този метод с повече хора цели пеенето
да се превърне в увлечение и забавление на тялото и духа.
Създателката на този нов подход Санна Валване е известен хоров диригент, магистър по музика от Академията Сибелиус в Хелзинки. Възпитаничка е на световноизвестния хор „Тапиола“. През
1994 година става вокален педагог и помощник-диригент в хора, където прилага своя иновативен подход. Санна Валване е известна и
призната в цял свят с метода „Музициране с душа и тяло“, който съчетава вокална експресия с движения и театър. Тя живее в Ню Йорк,
където създава хорове за деца и юноши, които нямат музикално образование. Санна започва създаването и развиването на собствените си
вокални упражнения и подход към пеенето от комбинираните си знания и опит от обширни проучвания, свързани с гласа, музиката, движенията, театъра, йогата и танците. Целта на тези упражнения е да се
активизира и настрои не само гласът, но и цялото ни същество. Когато човек е освободен и естествен, може да изрази разнообразни емоции с гласа си. По нестандартен начин се провокира интересът на децата. Дава им се възможност да изразят спонтанно чувствата си, породени от музиката.
Упражненията са изведени от дейностите в живота. Забавленията и играта са най-естествената и позната среда за децата. Именно в
това се крие съвършенството и успехът на този метод. Децата натрупват знания и умения без да бъдат обременени от сложни теоретични
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понятия и повтарящи се еднообразни упражнения. Този оригинален
метод използва и актьорско майсторство, което подпомага децата да
преминават в разнообразни емоционални състояния. Така чрез възможностите на гласа си те изразяват въздействието на музиката. При
този похват се развива активно и въображението. Първичната синкретична форма на изкуството, изразена в единството на различни звуци
и мимики, в рисуването на драсканици, в танците с некоординирани
движения, директно служи на този творчески подход.
Настоящата разработка би могла да даде насоки на бъдещите
учители по музика да развиват по нестандартен и забавен за децата
начин техните музикални способности и качества.
Санна Валване разделя своите упражнения на три групи:
1. Освобождаване на тялото, гласа и ума.
2. Активизиране на дишане и опора.
3. Холистични вокални упражнения с въображение.
Първата група от упражнения има за цел да освободи груповата динамика и да разчупи концепциите, които имаме в главите си за
пеенето. Те са направени, за да провокират творческо мислене и за да
доставят удоволствие. Тази група включва три упражнения : сприбълбукай-дивей, стисни и отпусни и прегърни и разтърси.
• „Спри-бълбукай-дивей“ представлява съчетание на различни
импулсивни и спонтанни движения, звуци и мимики. Упражнението има за цел загряване на тялото, активизиране на въображението, децата се отпускат и се забавляват.
• „Стисни и отпусни“ под формата на игра се стяга тялото, като се задържа въздух, след което със силен вик се отпуска цялото тяло. Чрез този похват децата несъзнателно тренират
правилно певческо дишане и опора.
• „Прегърни и разтърси“ представлява самостоятелна прегръдка, придружена със забързващо се разклащане на тялото и
издаване на звуци. Това упражнение отпуска тялото и повишава тонуса на децата.
Втората група от упражнения е за осъзнаване ролята на тялото
и дишането. Целта им е наистина да се свърже дъхът с тялото, да се
ангажират всички мускули, свързани с опората при пеене, чрез различни съскащи звуци и разтягане. Така по много естествен начин се
постига освобождаване на тялото и гласа, за да може след това да се
пее с по-качествен звук. Тази група включва четири упражнения: съскане и разтягане, да-не, бим-бам, бръмчене (жужене).
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 „Съскане и разтягане“ – упражнението представлява поемане на дълбок дъх и върху съгласната „с“ следва бавно изпускане на въздуха. Чрез това упражнение децата несъзнателно
активизират диафрагмата, певческото дишане и опората.
 „Да-не“ – под формата на игра децата показват с глава нагоре
и надолу „да“ и наляво и надясно „не“.
 „Бим-бам“ – с това упражнение се имитира махалото на часовник, като с всяко поклащане се сменя височината на тона и
силата на звука. Това упражнение подпомага изпълнението на
височини и низини с по-голяма лекота.
 „Бръмчене (жужене)“ е упражнение за релаксация, като се
успокоява цялото тяло, отпускат ръцете, раменете и се масажира лицето. Целта на упражнението е пълно освобождаване
от мисли, напрежение и чувства, както и естественото намиране на вътрешните резонатори.
Третата група от упражнения се базира на установените упражнения за разпяване, които използват вокалните педагози. Те развиват здравословна вокална техника, но Санна не говори за техниката, а за това как певците трябва да се фокусират над правилната идея
– чувствата, които са изразени в предишните групи упражнения, но
вече с много прости вокални упражнения. Това ангажира правилните
мускули за опората на звука и позволява дъхът да тече свободно. Тогава гласът наистина започва да функционира по начина, по който искаме, даже с традиционните вокални упражнения. Тази група включва
следните упражнения: каране на ски, нагоре по хълма, супермен, въртене на волан, източване/порастване, хвърляне (на копие), свирене на
цигулка, влюбени в гласовете си, смях-плач-смях.
• „Каране на ски“ е упражнение, което представлява движения
с имитиране на каране на ски и изговаряне на съгласните с, к,
ш, ц, п, н. Чрез тези естествени движения се подпомага полесното звукоизвличане и несъзнателно се упражнява артикулацията, активизира се диафрагмата и опората.
• „Нагоре по хълма“ – включва възходящо разложено мажорно тризвучие, като всеки следващ път се сменя фразата и според нея и изражението, жестовете, силата и щрихът. Чрез този
забавен за децата начин се развива техния диапазон, начин на
мислене, усещането за музика и нейното изразяване.
• „Супермен“ – представлява изтласкване на юмрук нагоре,
имитиращо анимационния герой Супермен. Под формата на
игра с изтласкването на ръката се прави глисандо до октава с
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думички Супермен или Супергърл. Това упражнение развива
преходите, диапазона, опората и диафрагмата.
„Въртене на волан“ е упражнение, изградено на базата на
имитация. Децата демонстрират шофиране на кола или поточно въртенето на волана. С всеки свой жест, (завиване надясно или завиване наляво), те пеят различни по височина тонове, като след всеки следващ път сменят различното им интерпретиране – от по-високо към по-ниско, от по-ниско към
по високо, по-силно, по-тихо. Чрез тези имитации, издаването
на различни звуци и разнообразните интерпретации на фразите, Санна се опитва да постигне развиване на въображението,
развиване на гласовите качества и децата да почувстват възможностите на гласа си.
„Източване/порастване“ е упражнение, което представлява
показване с ръка движението на последователно низходящо
подредени тонове. Забавното на това упражнение е, че за думи
се използват имената на присъстващите деца. Целта на упражнението е децата да се забавляват докато се разпяват.
„Хвърляне на копие“ под формата на игра се имитира хвърляне на копие в далечината като по време на хвърлянето се
изпява пълно разложено низходящо мажорно тризвучие. Чрез
хвърлянето на копието се цели постигането на изграждане на
една цялостно оформена фраза. И по този начин децата несъзнателно придобиват усет за оформяне на фрази, а същевременно развиват диапазона си. Упражняват и правилното певческо дишане, включващо опората.
„Свирене на цигулка“ е упражнение, в което се имитира
свирене на цигулка като се показва с ръка движението на лъка
в бавно легато. Имитирайки плавното движене на лъка, се упражнява по забавен начин щрихът легато.
„Влюбени в гласовете си“ с това упражнение децата показват колко много харесват гласа си като по време на изпяване
на възходящо и низходящо пълно разложено мажорно тризвучие с местоимението „аз“ слагат ръце на гърдите и показват
движението на мелодията (при възходящото движение издигат ръце нагоре, а при низходящото ги връщат в първоначалната им позиция). Интересното при това упражнение е, че с
всеки изминал път се сменят различни мимики, щрихи и сила
на изпяване. С този похват децата неволно упражняват всички
хорово-певчески навици.
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• „Смях-плач-смях“ е едно забавно упражнение, в което децата сменят различни емоционални състояния (смях-плач) като
дават свобода на гласа си. Освобождават мислите си и просто
се забавляват.
Санна Валване създава този метод, за да предостави възможност
на всеки да пее и да изпитва радост от това. Всички упражнения са
замислени да освободят и подготвят не само гласа, но и цялото същество на човека. Този метод е полезен за нашите деца, защото ги
поставя в свободна атмосфера, изпълнена с любов и ги предизвиква
да проявяват творчество и въображение.
Най-важното е да освободим душата си, да се чувстваме приятно и да изпитваме радост от пеенето. Така музиката изпълнява пълноценно своята комплексна роля.
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