Редакционна колегия
проф. д-р Даниела Дженева
проф. д-р Костадин Бураджиев
проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
проф. д-р. Антон Андонов
доц. Кирил Чапликов
доц. д-р Велислава Карагенова
доц. д-р Любомир Караджов
доц. Елена Кантарева-Дечева
доц. д-р Цветанка Коловска
доц. д-р Пламен Първанов
Отговорността за статиите публикувани в настоящото издание се носи от техните автори.
Изданието е реализирано със средства от субсидията за научна и
художественотворческа дейност на АМТИИ - Пловдив
и се разпространява безплатно.

СБОРНИК ДОКЛАДИ
“ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ”
28-29 април, 2017, Пловдив
© АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО,

ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ
ЧЕТЕНИЯ
Традиционната ежегодна национална научна конференция на
АМТИИ „Пролетни научни четения“се проведе на 28 и 29 Април. Тя бе
открита в зала „Проф. Иван Спасов“ от ректора на АМТИИ проф.
Милчо Василев, който пожела успех на всички участници. В конференцията участваха 35 преподавателя, докторанти и студенти с общо
35 доклада, разпределени в три секции: „Теория и педагогика на музиката“, „Музикален фолклор и хореография“ и „Изобразителни
изкуства“.
В секция „Теория и педагогика на музиката“ се проведоха две заседания водени от проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и доц. д-р
Пламен Първанов и бяха представени 16 доклада.
В секция „Музикален фолклор и хореография“ също бяха проведени две заседания с водещи доц. д-р Цветанка Коловска и асистент
Васил Колев и се представиха общо 14 доклада
В заседанието на секция „Изобразителни изкуства“ се представиха четири доклада от доц. д-р Елена Кантарева-Дечева, Стефка
Попова, Теодора Цанкова, Димо Иванов и Никола Гулев.
На 29 Април от 12:00 часа се състоя официалното закриване на
националната научна конференция от зам.-ректорът по учебната и
научноизследователската дейност проф. д-р Тони ШекерджиеваНовак. Тя и водещите на секции обобщиха впечатленията си от засегнатите теми и нивото на представените доклади и поздравиха всички участници за положения труд.

Първо издание - 2017 г.
Предпечатна подготовка „Диагон 88“ ЕООД
© Всички права са запазени. Никаква част от тази книга не може да бъде
възпроизвеждана в каквато и да е форма без предварителното писмено разрешение на издателя.
ISSN ??????????

3

Рондо – c moll от „Дрезденския период“
на композитора Димитър Ненов
Ромео Смилков – пианист
проф. д-р в АМТИИ – Пловдив
Резюме

Рондо за пиано - до минор от „Дрезденския творчески период“ на Димитър
Ненов е клавирна творба, в която се изявя усещане за интензивно развитие
на един сравнително млад композитор – бъдещ класик в българската музикална традиция. Това става под благотворното влияние на интензивен музикален живот в Дрезден и Германия. Влияние. което облагородява вродена
творческа зрялост и интуиция на младежа и позволява създаване на ярки
творби от младият Димитър Ненов – Симфония, симфонични съчинения,
Соната за цигулка и пиано, клавирни пиеси, Соната за пиано – ми бемол минор. Сред тях клавирно Рондо - c moll е своеобразен мост между ранните години и яркия «Дрезденски период» на българския творец Д. Ненов.
В годините на Първата световна война (1914-1918) музикалните интереси на гимназиста и бъдещ български класик-композитор Димитър
Ненов не се ограничават само с пианото. Ненов съставя, дирижира и
свири в оркестри от любители-музиканти, пее в църковни хорове. За да
участва в в училищното оркестрово музициране, учи известно време и
виолончело. Многостранните му познания, придобити по пътя на самообучението, вече му позволяват да инструментира пиеси за гимназиалните оркестри, в които участва и понякога ръководи и дирижира.
Поощрения в тази насока получава със запознаването си с видния български композитор и диригент Маестро Георги Атанасов [1]. След 1917
година юношата получава два-три пъти годишно уроци и напътствия
за почти самостоятелното си развитие в провинциалните градове от
изтъкнатия клавирен педагог проф. Андрей Стоянов. От 1919 год. семейството на ген. Стефан Ненов (бащата на Д. Ненов) се установява в
столицата и това дава възможност на Димитър Ненов за няколкомесечно системно клавирно обучение при А. Стоянов.
През 1920 год. Димитър Ненов завършва с отличие Първа мъжка
гимназия, със зряла представа за своето музикално бъдеще. Той настоява пред родителите си да бъде изпратен да учи музика във Виена,
Австрия, но след тяхното категорично несъгласие решава да се вслуша в съвета им да следва архитектура в Дрезден. Ето как Ненов коментира това свое решение: „Архитектурата избрах пред другите, ръководен от моя инстинкт, че повече от всички други образования ще ми
5

Рондото в до минор се разгръща около вариантно-вариационно
петкратно експониране на основна музикална идея – идея, която се
вдъхновява от популярната хороводна мелодия от българския македонски край - “Дафинка платно белеше”.

позволи да работя музика, а като творчество ще ми помогне да развихря силите си за постигане на своите идеали за “свободно творчество”, а същевременно ще задоволява моите творчески амбиции” [2].
С отправянето на път през септември 1920 г. за Дрезден, Германия, се
очертава края на юношеските години – неговите ранни творчески години и началото на т. нар. “Дрезденски период” в живота и творчеството на Димитър Ненов.
Ако хвърлим поглед към запазените и съхранени в архива на композитора клавирни творби от тези ранни творчески години – 1914/1920
година, виждаме - в архива има поредица от чернови и ескизи на клавирни произведения. Може да изброим Юношеска соната, опус 2, №2
(пролетта на 1915 г.) – До мажор, в четири части; две емпромтюта от
1917/1918 г. – първото в Ла бемол мажор, а второто във Фа диез мажор;
Алегро от Концерт за пиано и оркестър, опус 23 – ми минор (1919 г.);
две ронда, опус 3, №1 и 2 (1914 г.); Рондо, опус 8, №1 (1916) в Ми бемол
мажор; Ноктюрно, опус 7, №2 (1916 г.); три миниатюри (април, 1916),
две от които са в До диез мажор, а третата е в Ми мажор, Пиеса №17/
Етюд (1916).
Една сравнително крупна пиеса се откроява сред записаните и запазени ранни пиеси на Димитър Ненов. Това е Рондо за пиано – c moll.
Вероятно идеята и първоначалният вариант на творбата се отнасят
също към ранните творчески години – по-точно (около) 1916 година.
Съчинението е все още неиздадено и извън записа, осъществен от пианиста Христо Илиев [3], е без активно присъствие в репертоара на българските пианисти. Пиесата е изпълнена за пръв път на концертния
подиум от изследователя – Ромео Смилков – в рамките на рецитал в
„Нощ на музеите“, ГХГ-Стара Загора,септември 2015 и концерт в залата
на АМТИИ, октомври същата година. Запис на творбата е реализиран за
фирма „Арко“ през март 2016 година в зала „Фациоли“ в Сасиле, Италия.
Прави впечатление добрият препис на творбата, което е в известен
контраст с бързия и дребен авторски почерк, характерен за други пиеси
от ранните години. Тези пиеси понякога са с недоуточнени музикалнотекстови детайли, неясни добавки и поправки. Рондо в до минор явно е
редактирано старателно, за да достигне до нас в един добър и представителен вид. Най-вероятно тази редакция е осъществена от Ненов по-късно
по първоначална идея за съчинението. Рондо в до минор съседства в нотния материал от архива с друго рондо – Рондо в си минор, което е останало недовършено, но пък е с отбелязана година на започването му – 1922
г. И двете ронда имат обозначения на немски език, което показва, че са
записвани в началото на “Дрезденския период” на композитора.

Димитър Ненов черпи идеи от тази популярна мелодична мисъл,
записвана и обработена (в си бемол минор) от акад. Добри Христов под
№ 21 в крупния сборник “66 народни песни на македонските българи”
(София, 1930 г.). Използването на интонационно-хармоничния потенциал на песента е един от двата знакови момента на изтъкване и цитиране на фолклорно-интонационен материал в цялостното клавирно
творчество на композитора. В Рондо за пиано (до минор) Ненов явно
използва свой вариант на фолклорната песен и го превръща в рефрен.
В Концерт за пиано и голям оркестър (1932/1936) базата на мащабното
развитие на формата също се опира на авторски вариант на фолклорен образец. В концерта за пиано и оркестър Ненов разполага в смислово-драматургичния център на творбата свой вариант на песента “Я
разтуряй, Цвето моме, магиите”, записана от големия български певец К. П. Михайлов – Стоян и обработена за глас и пиано от Добри
Христов. Тя е издадена през 1908 г. в София и е изцяло в духа на фолклорните обработки на композитора-етномузиколог. И в двата случая
– Рондо за пиано до минор (1916/1922) и Концерт за пиано и голям оркестър (1932/1936), оригиналното поднасяне на взаимстван материал
е както основа за стимулиране на музикалната фантазия на композитора, така и поле за плодотворни търсения в оформянето на негов личен
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Пример 1. Песента-обработка „Дафинка платно белеше“
от Д. Христов

следование интензивно се разработва през различни транспозиции и
чрез преплитане с различни мелодико-хармонични варианти на първоначалната тематична идея.

и същевременно български стил на композиторска изява. И в двете
творби идеи от народнопесенен тип отприщват творческия момент на
“леене” на музикалната материя, характерен за самобитния стил на
композитора и вдъхновяват интригуващо музикално развитие, в което
се съчетават емоционален итензитет и композиционно-технологична
конструктивност. “Мъчейки се да обяснявам на певци, пианисти, диригенти – въобще на изпълнители – моите произведения, констатирах,
че извънредно характерно за тях е именно свободата, това постоянно “рубато”, “волно” изпълнение при голяма ритмична стойност, едно
леене (фразата при мен е дълта) – нали музиката, въобще творчеството е израз на едно повишено духовно състояние? Дори когато е трагедия, все пак е “освобождаване” [4].
В Рондо за пиано (до минор) личи началото на творческа линия, подета от клавирните творби Медитация, Кино-сюита, продължена от
Тема с вариации във Фа диез мажор, Два етюда, и извисена до
Концерт за пиано и голям симфоничен оркестър. Линията на самобитно творчество, в което музикалната мисъл се опира подобно на многостранното действие на вариантно-вариационните преобразувания и
същевременно типичната за твореца “архитектурна” конструктивност
на мисленето води до необикновено по оригиналността си многоетажно фактурно структуриране и комплицирано формообразуване.
Да се спрем на някои аналитични аспекти на Рондо за пиано (до минор). В него Димитър Ненов е уловил “освобождаващото – дионисиево” начало, което излъчва фолклорната интонация и с техниката на постъпателно вариантно-вариационно развитие го завихря на няколко
позиции-явявания, всяко от от които с все по-екстатичен характер.
Ярката интонационно-хармонична фабула на рефрена контрастира с
изтънчените звуково-фактурни идеи от епизод В и собено от епизод С.
Интензивните процеси на хроматизация на клавирната тъкан са канавата, която свързва музикално-естетически контрастните рефрен и
епизод С. Тези процеси се развиват на три етапа. Още при превръщане
на фолклорната мелодия в запомняща се тематична идея Ненов развива елементи на хроматично приплъзване в “падащата” басова линия.
По пътя на проходящи хроматични ходове в басовата линия авторът
динамизира следващите появи – нахлувания на рефрена и превръща
басовата линия в най-активен фактор на музикалното развитие.
Следващият, втори етап, е вариране чрез хроматично насищане на основния интонационен материал и превръщане на диатоничния музикално-фолклорен мотив в хроматичен комплекс. При липсата на същински нов интонационен материал в епизод В, това алтеровано по-

След дъх и смяна на темпо, метрум, рязко “subito” в динамически
план, както и “свличане” на тоналната плоскост – от До на Си, навлиза
епизод С. В него се очертава третият етап на хроматизация. Изящни
линии се преплитат в сецесионна мозайка, изплетена от акордово-хорално приплъзване в горния регистър – партията на дясната ръка.
Арабеските на усложнените ритмически раздробявания в звуковата
линия, интонирана от лявата ръка, се опират на изтънчени басови
докосвания.
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Примери 2 и 3 Рондо за пиано - до минор [5]
Рефрен
Епизод В

Линията на активни и обширни процеси на вариране и обновяване
продължава в последващото провеждане – нахлуване на рефрена, както чрез фактурно обогатяване, така и със завоюване на все по-обемно
клавирно пространство.
Примери 4 и 5.
Тактове 57/58

Рондо за пиано (до минор)
Тактове 69/70

Пример 6.

Рондо за пиано (до минор) – епизод С

турен (в това число и музикален) живот, в столицата на една държава България, в която в началото на ХХ век не се развиват музикални прояви с авангарден характер. С пристигането си в един от немските градове с интензивен естетически живот и чрез своята вродена зрялост и
творческа интуиция младият Димитър Ненов се стреми да композира
“една абсолютна музика, и то в големите й форми” [6]. Създаване на
клавирно Рондо - c moll е своеобразен мост между ранните години и
яркия «Дрезденски период» на българския творец Д. Ненов.

Стъпване на по-твърда басова опора е пътят към завръщане на
плътността и мощта на рефрена. Осезаем проблем пред композитора
при изграждане на пиесата, а и пред изпълнителя на тази творба, е необходимостта от органично интегриране на музикално-естетическата
контрастност. Обредната танцувалност и алегрото на рефрена нахлуват и се редува в ритъм, търсещ неординарни клавирно-звукови ефекти, излъчвани от viel langsamer на епизод С, който със своята експресивно-хроматична линеарност търси интровертна чувствителност. Явно
поради усложнените взаимоотношения между основните етапи на развитие на формата се налага резюмиране в зоната на четвъртото провеждане на рефрена. Отначало това се реализира с частично провеждане на важни елементи от фактурната картина на епизод С – низходящото спускане на акордово-хоралната линия в партията на дясната
ръка, раздробените пасажни излитания в партията на лявата ръка и
едва интонираните чрез скокова техника доминанторгелпункт-баси.
Следва вплитане и на варианти в аугментация на хроматичния комплекс от епизод В в средния пласт от триетажната звукова конструкция. Това налага отново навлизането на wider viel langsamer на епизод С,
но вече в основната тонална плоскост. Стабилизира се усещането за
крупно формомислене и оригинално проведена специфична рондосонатна форма. В нея епизод В е важен етап в дълбоко планирана вариантно-вариационна разработка и епизод С се преосмисля като най-отдалечена зона, също подчинена на този процес на вариантно-тематично обновление. Това налага вливането на най-важните открития по
този път на развитие както в рефрена, така и при второто провеждане
на епизод С, след което в зоната на кодата още веднъж, но вече в мажор, е изведена основната тематична идея.
Отделям внимание на тази творба – Рондо за пиано (до минор), защото още в тази сравнително ранна творба се вижда и може да се анализира необяснимо за един млад творец постижение. Той идва от провинциални гарнизони на градове с небогат и бих казал, изостанал кул-

Литература:
Вж. “Димитър Ненов. Спомени и материали.”, съставител Л. Николов, Наука и изкуство, С., 1969, с. 122.
Автобиографичен материал – до Константин Зидаров, Самоков, 26.VІІІ. 1938 г.
пак там, с. 124. Автобиографичен материал - до Константин Зидаров.
Запис на пианиста Христо Илиев на 11 клавирни творби от Димитър Ненов за „Балкантон“, ВКА 10754 и 10755,
1982.
Вж. “Димитър Ненов. Спомени и материали.”, съставител Л. Николов, Наука и изкуство, С., 1969, с. 128.
Автобиографичен материал – до Константин Зидаров.
Нотните примери са изписани от изследователя поради недоброто състояние на xerox копие по оригинал на пиесата, съхраняван в ДА, БАН.
Вж. “Димитър Ненов. Спомени и материали.”, съставител Л. Николов, Наука и изкуство, С., 1969, с. 122.
Автобиографичен материал – до д-р Науман.
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„ВЕЧНАТА МУЗИКА НА ДЪГАТА”:
ФЕНОМЕНЪТ СИНЕСТЕЗИЯ И НЕГОВОТО ПРОЯВЛЕНИЕ
ПРИ ОЛИВИЕ МЕСИАН

Една от най-ранните биографии на Оливие Месиан (1908-1992) датира от 1933 г. Тя е написана от самия него към програма за първото
изпълнение на Le Tombeau resplendissant („Сияеща гробница”, 1931): „О.
Месиан е роден в Авиньон на 10 декември 1908 г. Той е син на поетесата Сесил Соваж, която написа за неговото раждане поемата L’âme en

bourgeon („Разцъфваща душа”).” От този момент нататък композиторът
винаги ще поставя името на своята майка в началото на всяка от следващите си биографии. [7,с. 7]
Стихосбирката L’âme en bourgeon С. Соваж пише по време на своята
бременност с Оливие. За това, че мислено разговаря с бъдещия си син,
известната поетеса не е имала никакво съмнение. По един мистериозен начин в своите стихове майката предсказва бъдещата съдба на още
нероденото си дете:
„Страдам от една далечна музика, която не познавам.”
„Ето целият Ориент,
който пее в моето същество –
със своите сини птици,
със своите пеперуди.” [5, с. 23-24]
Може да се предположи, че по време на вътреутробното си развитие душата на гения е съхранила онова мистично усещане за едно цяло
със своята сензитивна майка. Нейната поетична визия се превръща в
своеобразен imprinting (английски термин, означаващ буквално отпечатвам, белязвам), т.е. осъществено е безсъзнателно фиксиране на определена програма върху плода, детерминираща неговата личностна
и творческа идентификация.
Известно е, че О. Месиан притежава загадъчната дарба на синестет
– свръхестествена способност да вижда цвета на музиката.
Композиторът осъзнава, че за него музиката е цветна, когато е на около
11 години. Първото си духовно посвещение в „магията на цвета” той получава по време на посещението си в Парижката църква Ste Chapelle.
За него той споделя:
„Аз останах завинаги заслепен от вълшебните багри на средновековните витражи. Това е самата Природа в нейното най-необикновено
проявление: това е Светлината, пленена от човека…”[3, с. 9]
Години по-късно, в интервю пред Клод Самуел Месиан признава:
„(…) когато слушам музика или чета партитура, чувайки я вътрешно,
аз си представям въображаемо съответните цветове: движещи се, въртящи се, сливащи се, както и тоновете: движещи се, въртящи се, сливащи се едновременно с тях.”
Всъщност в медицината т.н. „цветен слух” или synopsia (синопсия) е
частен случай на синeстезията и е един от възможните й варианти. Но
заради своята яркост и екзотичност се е превърнал в синоним на самия термин синестезия.
Synesthesia (гр.) буквално означава „съ-усещане”. Произхожда от
гръцките думи syn (заедно) и aesthesia (сетиво, усещане, чувство). Това
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Малина Л. Малинова
Резюме. Това изследване се фокусира върху синестетичната дарба на О.
Месиан. В съвременната наука се приема хипотезата за т.н. „рудименти на
невроналния pruning”, според която ние всички се раждаме синестети, но загубваме тази способност на възраст около 6 месеца. Месиан намира абстрактната живопис на Роберт Делене за пластичен еквивалент на своите
„цветни видения”. Композиторът използва хармонията на своите 7 лада с
ограничена транспозиция като проводник за индуциране на цветове в произведенията си. За теолога Месиан „Цветната музика” е най-висша форма
на сакрална музика, защото подобно на средновековния витраж тя се превръща в метафора на Божествената светлина.
Ключови думи: Оливие Месиан, синестезия, ладове с ограничена транспозиция, готически витраж, цветна музика

“The eternal music of the rainbow”:
The Phenomenon of Synesthesia and its
manifestation with Olivier Messiaen
Malina l. Malinova
Abstract. This study focuses on the synesthetic gift of O. Messiaen. According to
the accepted contemporary hypothesis about the so-called “rudiments of neuronal
pruning”, we are all born synesthetic, however, we lose this ability at the age of around
6 months. Messiaen finds the abstract painting of Robert Delaunay to be a plastic
equivalent of his “colorful visions”. The composer uses the harmony of his 7 modes of
limited transposition as a conductor for inducing colors in his works. To Messiaen the
theologian, “The colorful music” is the highest form of sacred music because similarly
to the medieval stained-glass window it turns into a metaphor of Divine light.
Keywords: Olivier Messiaen, synesthesia, modes of limited transposition, gothic
stained-glass window, colorful music

е неврологичен феномен, при който стимулирането на едно от човешките сетива поражда спонтанна, автоматична, неволева реакция, придружена с усещания от друго сетиво. С други думи, става сливане на
две сетива, като на практика всяко от тях може да се окаже във връзка
с едно от останалите. В зависимост от това кои двойки са свързани помежду си, се появяват различни усещания: смесване на звук и цвят, букви и цифри (графеми) с цвят, думи с вкусови усещания, звук с тактилни
усещания и т.н.[2, с. 163]
Синестезията се предава генетично, като често се унаследява от няколко последователни поколения в едно семейство. Момичетата могат
да я наследят и от двамата родители, докато момчетата – само от майката, т.е. тя е пряко свързана с Х-хромозомата.
Според една от съвременните невро-биологични теории, ние всички без изключение се раждаме синестети. В мозъка на новородените
импулсите от всички сетивни органи се смесват в една хаотична картина на света, в която всички сетивни сигнали, като звук, цвят, осезание и
т.н. се смесват. Дори е възможно някои синестетични форми да водят
началото си още от утробата на майката преди раждането.
Съществува хипотеза за т.н. „рудименти на невронален pruning” (от
англ. to prun – подрязвам, подкастрям, съкращавам от всичко излишно). Популярното обяснение е, че в мозъка на синестетите се съхраняват „невронните мостчета”, осъществяващи кръстосаната активация
(cross-activation) между два сетивни центъра в кората на главния мозък.
При повечето новородени на възраст около 6 месеца става отмиране
(„подкастряне”) на невроните от синаптическите мостчета. При синестетите (около 0.05-2% от населението) те остават непроменени. Може
да се каже, че синестетът е ощастливен с шанса до края на живота си да
остане в онова блажено състояние, което наричаме младенчество и в
което сетивата все още са в единение. [4, с. 4]
Странният свят на синестета може да бъде усетен чрез изкуствено
предизвикана синестезия. При медитация, хипноза, прием на психотропни субстанции и др. се предизвикват изменени състояния на съзнанието, в резултат на което сетивността се интензифицира необичайно силно и се трансформира в сензорна интеграция. Твърде възможно
е в тези нива на съзнание в подкорието да се активират спомени от
първите месеци на живота (или дори от вътреутробния период).
Разрушаването на „младенческата амнезия” възвръща отдавна изгубената способност за синтез на сетивата.
Синестезията е пряко свързана с механизмите на творческия процес. Много известни поети, писатели, художници, музиканти са прите-

жавали това особено качество на възприятията. Така например, американският писател и поет от руски произход Владимир Набоков вижда
цвета на всяка една от буквите и използва своята „азбучна палитра”
като инструмент в романите и стиховете си. Руският художник и теоретик на изкуството Василий Кандински чува звука на цветовете и описва
своите картини с музикални термини като „композиция”, „импровизация”, „опус”. Цветен слух има и Николай Римски-Корсаков, който притежава способността за „ светлинно- цветово съзерцание” на тоналностите. Известни синестети са: Артур Рембо, Шарл Бодлер, Ференц Лист, Ян
Сибелиус, Александър Скрябин, Дьорд Лигети, Дюк Елингтън и др. [4, с.
15-16]
Най-ранните предпазливи опити за обяснение на своите „цветни сънища” Месиан се осмелява да направи едва след запознанството си със
своя приятел – швейцарския художник Шарл Блан-Гати(1931).
Синдромът синопсия при Гати, който вижда цветове и форми при слушане на музика, е фиксиран върху негови платна, притежавани от
Месиан. Те бегло му напомнят собствените му „музикални видения”:
„Мисля, че винаги съм притежавал това „шесто чувство”, но го разбрах постепенно. Отначало то съществуваше, без да го осъзнавам.
След това, малко по малко, вероятно заради случайната ми среща с художника Блан Гати, започнах да разбирам какво се случва в мен. Тогава
продължих да го разгадавам, да наблюдавам самия себе си, а това доведе до систематизиране на някои тоново-цветни връзки, които много
ясно се появяват в мен, и дори с включването им в моя трактат („Техника
на моя музикален език”). Но това не стана за един ден, защото въпреки
всичко, беше много особено и много деликатно.” [6, с. 42]
Художникът, когото Месиан предпочита повече от всеки друг, е
Роберт Делоне – един от основателите на абстракционизма и орфизма.
Причината за това е, че именно в ярките композиции на Делоне Месиан
вижда най-пълна аналогия с фантастичните цветни картини, движещи
се пред неговото духовно око в синхрон със звуковите вибрации в духовното му ухо. Композиторът е привлечен от „чистата живопис” на художника – абстракционист, най-вече заради използването на т.н. „принцип на едновременния контраст”. Това е явление, свързано с едновременното възприятие на допълнителните цветове, разположени диаметрално- противоположно в цветния кръг: червен-зелен, оранжев-син,
жълт-лилав (виолетов). Картината „Кръгови форми. Слънце №1” (opus 1)
на Делоне е визуална материализация на тази теория за цветовете.
Цветните взаимодействия на едновременно привличане и отблъскване сякаш „съживяват” платното, създавайки оптическа илюзия за дви-
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жение в него. Месиан несъмнено е забелязал поразителното сходство
на тази живописна техника със светлинната игра на цветовете в неговите любими готически витражи. Композиторът намира музикален еквивалент на това явление в своето творчество:
„Определени звучности при мен са свързани със съответни колористични комплекси и аз ги употребявам като цветове, поставяйки ги
един до друг или смесвайки ги един с друг – подобно на начина, по
който художникът подчертава даден цвят с негов нюанс.” [3, с. 11]
Усещането на музиката като цвят при Месиан се изостря особено
силно през 1940-41 г., когато композиторът попада в плен на германците по време на Втората световна война. Суровите условия на живот във
военно-пленническия лагер близо до гр. Гьорлиц (област Силезия), сибирският студ, хроничното гладуване водят до крайно изтощение на
организма му. В трескаво състояние по време на тежко боледуване от
грип, Месиан има ярки цветни халюцинации, свързани с образа на
Ангела от Апокалипсиса, провъзгласяващ края на света. Когато в една
ранна утрин светлината на небето предизвиква у него визуален ефект,
подобен на северно сияние, той си мисли, че виденията му са станали
реалност:
„Не знаех какво ще се случи с мен (…), но това нямаше значение;
дори и да бях умрял, аз знаех, че ще отида в рая!” [5, с. 128-129]
Катарзисът от физическото и менталното страдание сублимира в екстатичния музикален език на гениалния шедьовър Quatuor pour la Fin du
Temps („Квартет за края на времето”,1940). Композиторът вгражда своята апокалиптична визия в две от неговите части. Тъкмо в партитурата
на „Квартета…” Месиан за първи път дава писмени указания за цвят – в
увода към II-ра част, озаглавена Vocalise, pour lÁnge qui annonce la Fin du
Temps („Вокализ на Ангела, който провъзгласява края на времето”):
„Средният дял пресъздава неуловимите хармонии на рая. В пианото: нежни каскади от синьо-оранжеви акорди…”
А в увода към VII-ма част със заглавие Fouillis d’arcs -en-ciel, pour lÁnge
qui annonce la Fin du Temps (“Хаос от дъги на Ангела, който провъзгласява края на времето”) Месиан акцентира върху любимия си символ на
дъгата, която коронясва Ангела. За него тя е олицетворение на божествената премъдрост, на мира и хармонията, на всяка лъчиста вибрация.
Може би именно тук, в предговора към тази част композиторът е съумял да внуши най-силно с помощта на словото свръхсетивната духовна
сила на своята синестетична опитност:
„В моите видения аз чувам и виждам акорди и мелодии, групирани
съвместно със съответните цветове и форми, но след тази краткотрай-

на фаза аз преминавам в една свръхреалност и преживявам в екстаз
един вихър, едно спираловидно – движещо се смесване на свръхчовешки звук и цвят. Тези огнени мечове, тези потоци от синьо- оранжева
лава, тези метеори: ето това е хаоса, това е дъгата!” [9]
Мистичното усещане за сливане на звук и цвят тласка Месиан към
интензивни търсения в областта на модалността. Уникалният звуков
свят на създадената от него модална система трансформира традиционното разбиране за тоналност. За Месиан седемте лада с ограничена транспозиция (modes à transposition limitée) са проводник за „вливане“ на цветове в музикалната субстанция:
„Аз ги използвам като цветове. Те не са хармонии в класическия
смисъл на термина.(…) Те са цветове и тяхната сила произтича от невъзможността за транспониране, а също и от цвета, свързан с тази невъзможност“ [3, с. 14]
Всеки един от седемте лада има своя индивидуална обагреност, която се променя при всяка от транспозициите. Това създава едно единно
цяло от множество цветове, което композиторът използва така, както
художникът използва своята палитра. Според Месиан четири от неговите седем лада стимулират силни визуални възприятия: съчетания от
цветни комплекси, асоциирани с определени форми. Това са ладове 2,
3, 4 и 6. [11, с. 124] Ето цветовете и цветните асоциации, които Месиан
описва в трите транспозиции на лад 2 и четирите транспозиции на лад
3 (Таблица):
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Таблица на цветовете и цветните асоциации, свързани с ладове 2 и 3
ЛАД

ДОМИНИРАЩ ЦВЯТ

ЦВЕТНИ АСОЦИАЦИИ

2/1

Синьо и лилаво
(виолетово)

Синьо-виолетови скали, смесени с малки кубчета в
сиво, кобалтово синьо и тъмно пруско синьо, с
петна във виолетово пурпурно, златно, червено,
рубинено и звезди в бледо лилаво, черно и бяло

2/2

Златно и кафяво

Златни и сребърни спирали, на фона на кафяви и
рубинено-червени вертикални ивици

2/3

Зелено

Светло-зелени и тревисто-зелени листа с петна в
синьо, сребристо и червеникаво-оранжево

3/1

Оранжево с червени и
зелени нюанси

Петна в злато, а също и в млечно бяло, с опалесцентни отражения в цветовете на дъгата
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Сиво и бледо лилаво

Хоризонтално наслоени ивици в светло сиво и
бяло, със светло лилави и бледо жълти акценти – с
пламтящи златни букви на непозната писменост и
множество малки червени и сини дъги

Ембрионалното присъствие на цвета в модалната хармония го
свързва пряко с магическата формула „странното очарование на невъзможностите“, с която Месиан дефинира модернизма на своя музикален език. Според композитора, този феномен притежава почти окултна сила, в която е кодирана властта на пространствено-времевите
ограничения. Колкото повече той се сблъсква с непреодолимите препятствия на невъзможността за транспозиция и ритмичната необратимост, толкова по-мощна става неговата възможност да „съблазнява и
омагьосва“ С негова помощ Месиан постига „подчертан ефект на тонално вездесъщие в нетранспонируемостта; подчертано единство на движението, където начало и край се сливат, защото са еднакви в необратимостта - всичко това постепенно ще доведе (слушателя) до този вид
„божествена дъга“, която се опитва да бъде музикалният език, чийто
строеж и теория ние търсим.“ [10, с.56]
На 4 декември 1977 г. в реч, произнесена на конференция в Notre
Dame de Paris, 70 - годишният Месиан вече е изградил цялостна концепция относно теологичните аспекти на цвета в музиката. Той предлага
оригинална класификация на сакралната музика, която подразделя на
три основни разновидности: църковна, религиозна и цветна (la musique
colorée). Църковната музика „следва структурата на службата и има значение само като неин съпровод”. Религиозната музика е по-висша от
нея и като всяко от изкуствата, „което се стреми да изрази Божествената
тайна”, може да звучи не само в църквата, но и извън нея. Най-висшата
форма на сакрална музика за Месиан, обаче, е т.н. цветна музика:
„Църковната музика прославя Господ в Него Самия, в Неговата
Църква, в Неговото Жертвоприношение. Религиозната музика открива
Бог във всеки миг и навсякъде на нашата планета Земя: в нейните планини, океани, в птиците, в цветовете, дърветата, във видимите от космоса звезди, които ни обкръжават. Но цветната музика прави това, което правят и средновековните витражи – розетки: тя ни дава заслепяващо възхищение”. [8, с.233-234]
Ранният витраж от X – XII век в романските църкви на Франция и

Германия изобразява библейски сюжети чрез малки късчета стъкло в
наситени чисти цветове (син, червен, жълт), разграничени от оловни
контури. Своят готически разцвет това приложно изкуство изживява
през XIII в., който във Франция се смята за негов златен век. Витражната
техника обединява светлинното с цветното начало в живописта.
Прониквайки през прозорците, слънчевите лъчи започват да искрят и
преливат във всички цветове на дъгата така, че фрагментираните стъкла заблестяват като скъпоценни камъни. [1, с. 799]
Месиан описва този ефект по следния начин:
„Когато гледате витраж, вие не виждате всички цветове веднага. Вие
имате усещане за цвят и сте заслепени – трябва да затворите очите си”.
Говорейки за Ste Chapelle в Париж той казва: ”Там има малки фигури,
изобразяващи житията на Светците, живота на Дева Мария, живота на
Христос, на Старозаветните Пророци, но най-вече – живота на Христос
и Неговото Пришествие. Там са всички сцени от Апокалипсиса, краят
на света, а това е своего рода картинен катехизис.” [3, с. 49]
Подобно на витражния ефект, цветната музика е „индивидуалнзиран творчески отговор на човека към Бог” – връх на човешката свобода, разкрила и въплътила невидимата аура и недоловимата музика на
Божественото присъствие. Това е „витражно-готическа дематериализация, разтваряне и разтапяне на всички „вехти” земни форми в сиянието
на Божествената светлина”.[8, с. 235]
Така витражът и цветната музика се превръщат в духовен символ на
прозорец, отворен към алтернативната реалност на Отвъдното.
Заслепеният от възхищение ум преминава в душевна екзалтация и доближава човека до онзи скок отвъд границите на пространството и
времето към безкрайността и вечността на Бог. С други думи, дъгата от
цветни тонове е метафора на ослепителната светлина, която излъчва
Христос, и средство да се „разтвори” човешката душа в нея още тук, на
земята, в нашето материално измерение. Това е светлината, за която
говори Св. Йоан в Светото Евангелие:
„И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.”(1:5)
Месиан преоткрива своите цветни видения в Апокалипсиса на Св.
Йоан:
„Когато говори за Бог, той (Св. Йоан) не го наименува пряко, а казва:
„Дъга обкръжи престола”, тъй като идеята за слава и величие е свързана с идеята за ослепителна светлина”. [3, с. 50]
В Couleurs de la Cité céleste („Цветовете на Небесния град” за солиращо пиано, 13 духови инструменти – дървени и медни и ударни инструменти с металическо звучене, 1963) композиторът постига върхово
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Синьо и зелено

3/4

Оранжево-червено, с
малко синьо

Широки вертикални ленти в редуващи се кобалтово синьо и тъмно синкаво-зелено; за фон: разпръснати и разредени червеникаво-оранжеви
шафранови лилии
Разклонения в синьо, кърваво червено- лилаво и
сребърно, бели и тигрови лилии с ярко –червени
цветове на черни петънца, оранжеви и зелени
плодове

майсторство при пресъздаване играта на цветове в Рая. Когато говори
за Небесния Йерусалим с неговите „живи„ камъни, Месиан свързва
своите вдъхновени фантазии с откровенията на Св. Йоан:
„Фундаментът на стените в Небесния град е украсен с всички скъпоценни камъни: яспис, сапфир, халкидон, смарагд, сардоникс, сардий,
хрисолит, берил, топаз, хрисопрас, хиацинт и аметист.”[3, с. 50]
Композиторът обръща внимание, че така подредени, дванадесетте
камъка излъчват целия светлинен спектър на дъгата. Той признава, че
никога по-рано не е прониквал така навътре в тайнството на звуковоцветовото сливане. В това произведение Месиан създава музикален
цвят чрез умелото боравене с изключително разнообразен арсенал от
инструментални тембри.
Вплитайки цветовете на своята духовна визия в музикалната партитура, композиторът се надява да въздейства върху духовното зрение
на изпълнителя, като предизвика осъзнаване на естествения резонанс
в неговата сетивност. Така на свой ред той ще може да внуши усещане
за цвят у аудиторията чрез богатството на своята темброва палитра.
„И колкото повече тоновете вибрират и докосват нашия вътрешен
слух, толкова повече техните многоцветни съчетания ирадиират и отварят нашия вътрешен поглед, толкова по-близък става нашият контакт, нашата съкровена връзка с алтернативната реалност – връзка
толкова силна, че може много незабележимо, много дълбинно и много
същностно да трансформира нашето аз и да ни слее с Най-висшата
Истина, която се надяваме да постигнем.” [8, с. 235]
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Детският глас
и приложението му в хоровия състав
Джулия С. Узунова
Резюме

В разработката най-общо са изложени спецификите на детския глас.
Особеностите му изискват от вокалния педагог, хор майстора или диригента на хоров състав да ги познава много добре, за да бъде работата му адекватна, а подходът и методите да са съобразени с крехкия глас в тази възраст. Съобразено с условията, наложени от спецификата на детския глас,
вокалното възпитание развива у подрастващите, не само музикалните
способности, но и цялостната личност на индивида.
Abstract

In the research are expounded the peculiarities of children`s singing voice in
general. The vocal coach, the chorus master or the choir conductor are expected to
know them in details in order to work adequately and their methods of approach to
be appropriate to the tender voice in this young age. If the vocal education is suitable
then it develops not only the musical abilities of the child but also its personality.
Ключови думи:
Детският певчески глас
Вокален педагог
Мутационен период
Музикални способности
Хоров състав
Резонатор
Певческо дишане
Диапазон

Key words:
Children`s singing voice
Vocal coach
Mutation
Musical abilities
Choral ensemble
Resonator
Breath control for singing
Vocal Range

Вокалното възпитание оказва благоприятно влияние не само върху
развитието на музикалните способности у детето (ладов усет, метроритмичен усет, музикално-слухови представи), но и върху изграждането на цялостната му личност. Чрез певческите занимания се стимулира
неговото интелектуално, физическо, емоционално израстване, а колективната работа в хора предполага обогатяване на социалните и комуникативните умения. Процесът на музициране, допирът до музикални шедьоври, включени в репертоара, концертирането възпитават
вкус, провокират творчески импулс у младите хора, а това от своя страна допринася за формирането на художествени критерии и човешки
ценности.
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При работата си с деца и юноши вокалният педагог1 е длъжен да
познава добре и да се съобрази с възрастовата специфика на детския
глас. Това има пряка връзка с избора на репертоар. Според Д. Е.
Огороднов „колкото по-рано и целенасочено ние организираме вокалната дейност на детето, толкова по-голямо влияние ще окажем върху
неговите вокални заложби и способности” [7, с.60].
„Гласът на новородените, който е подчинен на безусловен рефлекс,
е различен по сила, но с еднаква височина и с почти еднакъв тембър –
т.е. той е асексуален.” Интересно е, че различни изследвания потвърждават, че първият вик на новороденото е около ла на първа октава [6, c.
149]. Звукоизвличането при бебетата има жизнена функция – изразява
състояние на глад, болка и пр. Така майката се ориентира какво е състоянието му. До около осем години преобладава емоционалната страна в живота на детето. В подкорието на главния мозък се намират повисшите центрове, свързани с човешката дейност, като например мисловната, речевата, певческата и прочие дейности. С развитието на
интелекта се развива и речта, оттам и гласовата активност, която е в
пряка връзка с пеенето [1, c. 23-24].
Гласовият апарат е образуван от всички органи, които участват в
звукоизвличането. При децата те имат своите анатомични особености.
Мястото, където се образува звукът е ларинксът. При възрастните той е
разположен по-ниско – между четвърти и седми шиен прешлен, а при
децата е по-високо – на нивото на трети и е 2,5 пъти по-малък. До мутационния период расте неравномерно и сравнително бавно, а след това
доста интензивно. При момчетата ларинксът увеличава обема си 2-2,5
пъти, а при момичетата с около 1/3.
При децата гласните гънки са 2-2,5 пъти по-къси от тези на възрастните. При деветгодишните дължината им е 10 мм, при единадесетгодишните – 12 мм, дванадесет-тринадесетгодишните – 13-14 мм. С 6-8
мм се удължават в периода на мутацията, достигайки при момчетата
22-25 мм, а при момичетата 18-20 мм [2, c. 8-19].
В начална училищна степен гласовете нямат полова разлика и не се
различават темброво. Те са слаби, тихи, работният диапазон е от с1 до d2.
Високите гласове се наричат дисканти (сопрани), а ниските - алти, в хоровите партии се бележат като I-ви и II-ри глас. Основните вокални задачи са
да се създават навици за певческо дишане, еднаква звучност на всички
вокали по целия диапазон и активизиране на артикулационния апарат. В
средния курс детският глас става по-силен, увеличава диапазона си (а до
g2), особено при момчетата се появяват наченки на гръдно пеене.
1

Говорейки за вокален педагог имам предвид също и работата на хормайстора или диригента в детския хор.

При седем до десетгодишните преобладава ключичното и горноребрено дишане. В белите дробове постъпва ограничено количество
въздух поради малкия им обем, слаборазвитата дихателна мускулатура
и високото анатомично разположение на диафрагмата. Около единадесетгодишна възраст организмът започва да се развива по-интензивно и при дванадесетгодишните деца вече може да се използва активно
ниският тип дишане, а при правилно вокално обучение и косто-абдоминалният вид.
Педагогът не трябва да допуска поемането на прекомерно количество въздух, защото това довежда до излишно налягане, което е предпоставка за стягане на ларинкса, форсирано пеене и бърза умора на
гласовия апарат. В някои случаи това води и до хипервентилация, виене на свят и загуба на съзнание [2, c.8-19].
Добре е да се развива у децата умението да се вдишва през носа, но
това е доста трудно в работата върху песни, за това Огороднов предлага това да става чрез вокално-ладови упражнения, които да са максимално опростени. Това стимулира използването на главовия резонатор и спомага за правилната работа на ларинкса. Навикът да се поема
въздух през носа при пеене на упражнения дава възможност на детето
при пеене на песен да използва комбинираното вдишване. Създаването
на такъв навик има отношение и към хигиената на гласа [7, c. 63-66].
Вокалната работа в началото трябва да бъде незабележима. Повече
да се показва, по-малко да се обяснява. Колкото по-малко мислят децата как пеят, толкова по-свободно пеят. Затова е добре да се използват
показно-подражателни методи като постепенно се въвеждат понятия и
се говори за усещания [1, c. 45].
На подрастващите им е трудно да асимилират каква е ролята на резонаторите. Типичен за ранната детска възраст (между 7 и 10 години) е
главовият резонатор, който се характеризира с нежен, лек и носещ тон.
Той спомага за чисто интониране чрез естествено и непринудено звукоизвличане, щадящ е за гласа и гарантира нормалното и правилното
му изграждане. С развитието на физиката на човека (около 11-12 години) се появява и гръдно озвучаване с присъщата му плътност.
Използването му трябва да е много дозирано, поради опаснотс от претоварване на гласовия апарат.
Тъй като при девет-десет годишните е характерно звукоизвличането по един маниер – гръден или фалцетен, което оказва пряко влияние
върху размера на диапазона (при гръдно звукоизвличане диапазонът е
най-малък), педагогът трябва да възпитава у младия певец смесено
звучене, което осигурява най-краткия път към увеличаване на диапа-
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зона. Това спомага и за развитието на гръдното озвучаване в по-късна
възраст, като низините и ниският преход (около е1 – f1) се овладяват с
упражнения с низходящо движение, изискванията са за запазване на
певческата позиция и постепенно и контролирано усилване на гръдната звучност. За преодоляване на високия преход (като се приема, че за
сопрана той е в границите на с2 – е2, а за алта а1 – с2, d2) е целесъобразно
да се дават възходящи пасажи с изискване за олекотяване на звука и
засилване на главовия елемент в микста.
Различната теситура, форма на вокала, темпо, динамика, щрихи и
атаката на тона играят различни роли при работата с регистрите.
Така при работа във висока теситура са подходущи бързо темпо, тиха
динамика, олекотен щрих – staccato, мека атака и употреба на вокалите „а”, „о”, „у”. Упражненията, изискващи микстова звучност е добре
да бъдат в умерено темпо и динамика, низходящо движение от центъра на диапазона към гръдния регистър с участието на йотирани
гласни, придаващи мекота и обем на гласа.
За да се овладее главовият резонатор, вокалният педагог трябва
да разчита на подходящи упражнения. Много удачно е в тях да се
включват сонорните съгласни „м” и „н”, които предизвикват вибрационни усещания, спомагащи за правилното насочване на въздушната струя. При звукообразуване със затворена уста изискванията
трябва да са за отпусната челюст, недолепени зъби и високо повдигнато меко небце. Със стремеж да се запази първоначалната позиция
на звука се преминава към звукообразуването на вокала „а” [2, c.
8-19].
При работа върху дадено произведение е трудно да се разчленява певческото движение и да се изработват различните компоненти,
които се съдържат в него, но това съвсем спокойно може да се направи с вокални задачи. Така например изпяването на даден вокал
на един тон или присъствието му в цяла дума не е еднакво лесно за
изпълнение. Във втория случай задачата е по-трудна, защото се произнасят и други фонеми, но е и по-малко полезна. Добре е вокалните
задачи да са максимално опростени, така различните певчески трудности се изработват поотделно и последователно се съединяват в
първоначалната сложна задача [7, c. 63-66].
Свободната артикулация има голяма роля при постигане на непринуденост в пеенето, затова е необходимо да има целенасочена
работа за отпускане на долната челюст и запазването на положението на полупрозявка. Артикулацията на гласните влияе върху позицията на ларинкса. Изпяването на реда „и”, „е”, „а”, „о”, „у” дава възмож-

ност за най-правилна позиция при пеене, защото ларинксът постепенно се отпуска надолу [2, c. 8-19].
При децата говорните навици са силни и някои изпитват затруднение да разграничат говорния от певческия глас, но след известна работа върху това недостатъкът се коригира. Доказан факт е, че правилното вокално възпитание оказва благоприятно влияние и върху развитието на речевата функция.
Физиологичните свойства на певческия глас са диапазон, сила,
тембър и вибрато, като при децата те имат своите характеристики.
Строго определени граници на диапазона в различните възрасти е
трудно да се определят. Педагози, диригенти, фониатри, спрямо своя
опит, дават различни данни за диапазона на детските гласове. Тъй
като те не съвпадат особено, следва да се заключи, че диапазонът не
може да бъде установен нито по полов, нито по възрастов критерии.
Като общ извод може да се определи, че развитието на тоновия обхват е сравнително бавно и постепенно до 12-13 год. възраст. В ранно
детство то започва средно от терца, преминава през октава в началната училищна възраст и при коректно обучение може да достигне от
октава и половина до две в предмутационния период.
Децата имат крехки гласове, за това е необходимо да се прави разлика между общия и работния диапазон в хора. Индивидуалният певчески обем образува общия диапазон, но в детски състав трябва да се
използва работният диапазон, защото включва само тонове, удобни
за изпълнение от всички хористи.
В ранна училищна възраст дихателната мускулатура и гласовият
апарат не са достатъчно укрепнали, децата нямат достатъчно развита
вокална техника, за това имат малка звукова енергия и от към динамичен колорит няма какво особено да се желае. Необходимо е педагогът да се съобразява с природата на гласа и неговите физиологични
възможности. Най-естествена и подходяща е умерената динамика в
рамките на mp и mf. Оптимални условия за разширяване на динамичния диапазон предлага използването на микстово звукоизвличане.
Ако се поставят непосилни изисквания за мащабни изграждания на
крехкия детски глас има голяма опасност да се навреди.
Тембърът при децата до 10-годишна възраст е по-слабо изразен,
липсват ярки индивидуални характеристики. Тъй като гласът притежава силно изразени обертонове в зоната около 1000 – 2000 Hz, което му придава свежест и лекота, той е звънък. Около 11 – 12 години, с
развитието на физиката, тембърът започва да разкрива истинския си
„цвят”.
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Вибрато при децата до 11 – 12 години почти няма. Рядко се среща
при деца с голямо дарование и „хъс” за пеене. Около 12 - 15 години
вибратото започва да се оформя, но е слабо и неравномерно. По време на мутацията при момчетата то напълно изчезва, а при момичетата
става ярко изразено на 16 – 17 годишна възраст [3, c. 10-16].
Мутационен се нарича периодът, при който се осъществява преходът от детско към зряло звучене, след което много ясно се различава
половият признак. Наблюдават се конструктивни промени в ларинкса и гласните гънки. В този период се разграничават особености при
протичането на процеса при двата пола. При момичетата мутацията е
по-плавна и безболезнена, докато при момчетата предизвиква корекция в диапазона, който се понижава с една октава и звукоизвличането става предимно гръдно.
„През времето на мутационния период се отбелязват три стадия.
Първият – предмутационен стадий, трае от ½ до 1 година и се отличава с дрезгавина на гласа, често с повишена сила, но ограничен обхват
във височините и непроменена ниска граница. Вторият – истинска
мутация, трае от 2 до 3 месеца, при който гласът е още по-дрезгав, с
поява на гласови чупки, силно понижена горна граница, но с известно
вече разширение на низините. Третият – следмутационен стадий,
трае от ½ до 1-2 години и се проявява с постепенно мъжко звучене с
разширение на гласа в низините и много слабо повишаване на гласовия диапазон във високия сектор” [6, c. 151].
Някои момчета продължават да пеят в хор дори и в мутационния
период, но трябва да се спазват определни правила: често прослушване (на 3-4 месеца), за да се следи гласа и ако има нужда да се смени
партията; преустановяване на пеенето в пиковия момент на мутацията; при умора и дискомфорт да се прекратят певческите занимания;
да се съобразява продължителността на репетициите, както и репертоарът [3, c. 10-16]. В периода на мутация гласовете са много уязвими,
затова силно пеене, крясъци и пр. могат да го увредят необратимо.
Най-подходящата възраст за започване на занимания, свързани с
пеене е периодът между 7 и 9 години, защото от анатомична гледна
точка тогава се стабилизира дишането, развива се речта, оформят се
мускулните групи в ларинкса, повишава се възможността на гласовия
апарат.
Изискванията за качества при прием на децата се разделят в три
основни групи:
 Гласови данни и общи музикални способности – музикален слух, памет, ладов усет, метро-ритмичен усет, способност за изграждане на музи-

кално-слухови представи, тембър, сила, звънкост на гласа, вокален слух.
 Психика и личностни характеристики – темперамент, воля, характер, въображение, внимание, наблюдателност, емоционалнаст и
др.
 Общо интелектуално и музикално развитие.
Чрез прослушване се установява дали детето притежава гореизброените качества. За да бъде преценката максимално точна, прослушването трябва да включва:
¾ Песен (песни) по избор на кандидата, чрез която най-ярко ще
проличи музикалността, артистизмът, емоционалната настройка и
гласовите данни. Добре е да се транпонират различни откъси от песента от различни тонове, за да се установи тоналното чувство и звуковата ориентация.
¾ Даване на мелодични откъси, интервали, хроматични поредици, които трябва да се запаметят и повторят.
¾ Даване на метроритмичен модел или фигура, който трябва да се
възпроизведе двигателно (чрез пляскане или чукане).
¾ Разпяване, чрез което се доуточнява тоновият обхват, регистри,
преходи, качество и цвят на звука по целия диапазон.
Признаците, по които се класифицират гласовете са диапазон, теситурна издръжливост, тембър, преходи и примарна зона.
Диапазонът е съществен показател в детска възраст. Важен белег
е долният граничен тон, тъй като потенциално заложените височини
могат да се отработят.
Теситурната издръжливост също е важен признак, особено при
гласове с голям диапазон, който може да подведе към неточно класифициране. Използва се музикален откъс, който се транспонира, като
се следи за характера на звученето в периферията на диапазона.
Тембърът не е от решаващо значение при класификацията на гласовете при децата, тъй като се променя и дооформя.
Преходите не са съществен признак при определяне на типа глас
на децата [3, c. 19-20].
Тъй като подрастващите са в постоянно физиологично развитие,
определянето на певческия глас е нелек процес. Гласът не е трайно
изграден, което предполага евентуални промени във всеки един момент на вокалното обучение.
Вокалният педагог е длъжен да познава много добре спецификата
на вокалния апарат на децата, за да бъде работата му адекватна и методически издържана. При некомпетентно отношение към гласовия
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материал се рискува детското здраве, а при отговорно отношение на
педагога, при правилна методика и подход, може да бъде създадена
една прекрасна музикална личност, с множество възможности за бъдещо развитие.

ДИРИГЕНТСКИ РЕШЕНИЯ НА НЯКОИ ПОЛИМЕТРИЧНИ
СТРУКТУРИ В БАЛЕТА „ПАНДОРА“
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Докладът е фокусиран върху балета „Пандора“ и диригентските решения за някои от полиметричните му стуктури.
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Abstract

The report focuses on the Pandora Ballet and the conducting decisions for some of
its polymetric structures.
Пол ван Брюге / Paul van Brugge (Ротердам 1959) е холандски композитор на филмова музика, документални студии, сценична и инструментална музика. Учи композиция при Боб Брукмайер и Клаас де Врис в
Консерваторята в Ротердам. От 1997 г. е професор по композиция и аранжимент в Codarts Rotterdam Conservatorium. Ръководи майсторски класове по филмова музика във Холандската филмова и телевизионна академия, Dox Barcelona, Documenta Madrid и в Датския филмов институт.
Музиката на Ван Брюге също намира поприще в съвременното танцово изкуство. През 2015 по поръчка на балет Арабеск той пише музикалносценичната пиеса “Пандора”. За премиерата на тази творба получава награда “София”.
През 2016 година пише концерт за чело и струнни по поръчка на
Софийски солисти, които година преди това записват неговия балет
Пандора.
Интензивното присъствие на Пол ван Брюге в българския музикален
живот се потвърждава и от неговото участие на Фстивала Opera Open
2016 в Пловдив с “Пандора”.
“Пандора” е музикално сценично произведение в седм части за
струнен оркестър, електронна музика и три женски гласа – сопран, алт
и контраалт,който обединява танцов спектакъл, съвременна опера,
фолклорни мотиви, класическа и електронна музика. Музиката на
„Пандора” е създадена по либрето на Берто Рейндерс. Идеята за този
фюжън проект е на българския композитор Петър Дундаков, хореографията е на Боряна Сечанова, сценографията и костюмите – на Никола
Налбантов.
Пол ван Брюге обяснява какво представлява този новаторски
проект:
„Преди всичко, операта е, разбира се, за Пандора. Странното за нея
е, че всеки знае името й, но никой не познава жената. В нашия спекта29

къл за първи път чуваме Пандора да говори. Тя винаги е била представяна като отговорна за всичкото зло на света, защото е отворила
кутията. Това е клишето на историята. Но ако трябва да бъда честен, никога не съм вярвал в този едностранчив образ на Пандора.
Мисля, че е жена от плът и кръв, тя е човешко същество, и въпреки че е
създадена от Зевс и боговете, тя избира живота, избира да бъде на
Земята, да бъде с нас и всъщност - една от нас. Затова смятам, че е
добре да познаем Пандора като жена, като човек.”
В хореографията на Боряна Сечанова историята е представена от
гледната точка на Пандора. Отварянето на кутията е отправната точка
на спектакъла, разделен в седем части, изобразяващи седемте гряха на
модерния свят: гняв, лакомия, завист, алчност, леност, похот и суета. В
редуващи се картини артистите рисуват с телата си свят, изтъкан от агресия, алчност, похот и суета, без капчица любов. На фона на звездното
небе и играещите в геометрични фигури лъчи се разказва вечната история за непоправимото човечество.

Oт т.57 започва втори дял [б] с контрастен и разработъчен характер,
който рисува изключително комплицирана метроритмична картина,
която за мен беше първата, на пръв поглед нерешима диригентска задача, във връзка с обединяването на двете основни контрастни линии.
Първата от тях представлява остинатен двутактов мотив във втори,
първи цигулки и виоли, които встъпват последователно в контратастна
канонична имитация, създавайки метрична стъпка от 10/16 (5/16 +
5/16). Съдържателно този мотив предствлява диминуция на експозиционния мотив в 5/8 и създава внезапно оживяване на музикалната
картина с идеята за doppio movementо. От т. 61 отново встъпват вокалните линии, запазвайки метриката от експозицията. Това полифонично
напластяване създава бивалентна метрична картина с изявен конфликт по вертикала на всяко второ време във такта, където се получават фактически две втори времена във всеки такт.
Фиг. 1

Партитурата на Пандора е сериозно предизвикателство за диригента. Както стана дума, седемте части на творбата отразяват седем съвършено различни характера, чието правилно намиране е първата задача
на интерпретатора.
Основна задача на диригента при работа над партитура със сложна
и многопластова метроритмика е да «разшифрова» музикалната фактура по начин, по който - от една страна да улесни максимално изпълнителите при прочитането на въпросните проблематични места и от друга - да открие и да следва като приоритет музикалната логика, която
винаги е гарант за правилна и добра интерпретация. По принцип смея
да твърдя, че диригентския жест не трябва да разчленява, а да обединява музикалната фактура. Това е основната логика, на която се базира
изборът на конкретните мануални решения в подробно анализираните
примери.
Фокусирайки вниманието върху най-проблематичните места в композицията, които се нуждаят от креативна и рационална диригентска
намеса,чрез анализ на проблематиката представям възможните мануални решения, аргументирайки най-доброто.
№5 “Acedia” (Леност): експозицията (дял [а] - т.1 – т.56) в размер 5/8
(вариант “б” ♪♪♪+♪♪) представлява красива кантилена на соло цигулка
с характер solemn & convinced, molto espressivo, legato, на чийто фон
встъпват и вокалните “ленни” линии в характер grave на алт (т.18) и контраалт (т.34)

Възможни решения:
1. Да се дирижира само първо време, т.е. на едно – неудачно и бих
казал “безотговорно”, поради бавното темпо и комплицираната имитационна фактура. Със сигурност би се усещала липсата на диригентски
контрол.
2. Да се дирижира конвенционално, както в експозицията, тъй като
зададения метрум продължава да бъде 5/8 – твъде рисково и отново
безотговорно спрямо остинатното движение във висoкия щрайх, сериозен риск от разпадане на вертикала.
3. Да се дирижира схема на 5 ♪– теоритично възможно, но…!
• Поради темпото ♩ = 84, то ♪= 168 – твърде бърз жест за дирижиране на голям музикален дял, твърде много мануална информация, което води до неефективност на жеста.
• Постоянен метричен конфликт с нерегулярното напластяване
на остинатния мотив от дял [б]
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4. Да се дирижира на два равни дяла от по ♪♪. или 5 шестнайсетини
с ясното съзнание, че вокалната линия бива антисипирана с една шестнадесетинка при всяко второ време. Това е моето диригентско решение, което се оказа най-функционално. От т.74 се наблюдава репризност на дял [а], като фактурата преполага възстановяване на схемата
3+2 осмини от т.73
Потвърждение на това решение и по-нататъшното развитие на
частта. При второто провеждане на дял [б] (т.132) се наблюдава интензивен разработъчен процес на окрупняване на полифоничните пластове. За цигулки и виоли се разделят на 11 индивидуални контрапунктични линии (дивизи 4, 4, 3),

Фиг. 3

Фиг. 2

като от цифра 136 метриката също се “окрупнява” на 6/8. което прави диригентската задача по-лека (конвнционално дирижиране на два
равни дяла от по ♩. + ♩.), а тази на инструменталистите – по-сложна.
Всеки солист от високия щрайх носи отговорност за прецизното встъпление, вярната агогика и запазването на темпото. Тук също не смятам
че евентуално дирижиране “на 6” би било от някаква помощ, дори напротив. Единствено последните 4 такта (т.174 – 177) е необходима помощ за ниския щрайх с разделяне на схемата на ♪ във връзка с изместването на последните вертикални встъпления на слаби метрични
моменти.

Истинско предизивикателство за всеки диригент е 6-та част
“Luxuria”(Похот).От такт 84 започва третият голям дял в размер 5/4 при
темпо ♪=190. Мануално-технически решения:
да се дирижира на 5, както по принцип се прави в размер 5/4 в случаят е абсолютно невъзможно, тъй като тук метрумът е третиран поскоро като неравноделен 10/8 с вътрешно осминково групиране
(3+3+4)и (4+3+3).
Да се дирижира на 4 – два дълги дяла от ♪♪♪ и два къси от ♪♪ е възможно, но не е удачно, най вече поради бързото темпо. Тук отварям
скоба и изразявам мнение, че по принцип в диригентския жест трябва
да се търси редукция и там където не е необходимо, респ. възможно, е
препоръчително да се дирижира на по-голяма метрична единица.
Прекаленото и постоянно “махане” на диригента води до неефективност в контакта му с оркестъра и изчерпва до голяма степен ресурса си
за привличане на вниманието на оркестрантите. Друга съществена
причина е ясната авторова агогика, изразена чрез акценти.
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Фиг. 5

Фиг. 4

Да се дирижира на “три” с два варианта:
а] - ♪♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪ и б] - ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪
Съществен момент и важна задача за диригента е да открие периодичността на комбинациите [а] и [б], което от една страна е формообразуващ композиционен похват и доброто проследяване води до правилен прочит на авторовата музикална мисъл и от друга страна улеснява меморизирането на сложната метротитмична фактура. Също
така задължително трябва да се намерят изкюченията в периодичността, да се оредели структурното им значение в този дял и да се подходи
към тях с изключително внимание. Смея да твърдя, че и най-малкото
колебание в ръката на диригента в този момент от композицията може
да доведе до сериозни катаклизми в стройното протичане на музикалната картина.
Това метрично и от там мануално решение се потвърждава убедително и от структурата на басовата и вокална линия
Специфична трудност, с която диригентът неизбежно се конфронтира в подготвителния процес на “Пандора” е и изключително солистичното третиране на всеки един инструмент от струнния ансамбъл,
състоящ се от 8 цигулки (4 1-ви и 4 2-ри), 3 виоли, 2 чели и един контрабас. Тази специфика изисква на първо място подбор на добри и сравнително равностойни инструменталисти.
Не са рядкост 11-гласните полифонични епизоди, в която всеки инструменталист води своя самостоятелна линия. Атоналния хармоничен език на Ван Брюге, както и доста сложната метроритмична картина
и нерегулярни имитационни всъпления, задължават диригента да
води умело всички тези моменти, подавайки прецизно всяко едно
встъпление. Към тази основа на места се прибавя и вокалната фактура,
в която паралелно се провеждат самостоятелени канонично-имитационни процеси. Ярък пример за това е Втора част “Ira” (Чревоугодие)

Важно е да се отбележи, че Пандора е музикално-сценична творба и
при нейното изпълнение диригентът трябва освен с партитурата и
свързаните с нея не малко трудности да се концентрира и върху хореографията му, която разбира се е обвързана с протичането на музикания
текст, а това изисква добро темпово синхронизиране и контрол от страна на диригента. Воденето на вокалния ансамбъл, който е въвлечен в
сценичното действие е друга съществена задача на диригента. Певците
възпроизвеждат наизуст сложни партии със сериозни интонационни,
метроритмични, дори и езикови трудности (диригентът трябва да контролира доброто произношение на немски, амглийски, френски и латински на солистите). Към това се прибавят и обстоятелствата, произтичащи от синхронизацията на акустичните с електроакустични епизоди.
Както става ясно, дирижирането на мултисинкретичната творба
“Пандора” изисква огромна теоритична подготовка, както и сериозен
практичен опит от страна на диригента.
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Средновековният Табор – предшественик
на малкия барабан
Божана И. Юрганджиева
Резюме

Темата „Средновековният Табора – предшественик на малкия барабан”
разглежда първи стъпки на малкия барабан в симфоничния и оперен оркестър и историята на своя предшественик – Средновековния табор.
Abstract

The theme “Medieval Tabora - predecessor of the small drum” considered the first
steps on the small drum in symphony and opera orchestra and the history of its
predecessor - Medieval Tabor.
В днешно време малкия барабан е един от най-разпространения
инструмент от семейството на ударните инструменти. В музикалната
литература партията на малкия барабан може да бъде проследена в
произведенията за соло малък барабан,камерните формации до състава на големия симофинчен оркестър.
През осемнадесети век, малкия барабан се е считал едновременно
за фолклорен и военен инструмент. Неговото забавяне и появата му в
оркестъра се дължи на това, че до голяма степен е свързван с военната
музика. Ролята, която изпълнява във военната музика е да подсигурява
сигнали за войските, които ще влизат в битка или ще предприемат военни маневри. Тъй като използването му по това време в другите оркестри е било ограничено следователно и партията му не е била изписвана. През 1706 г.малкия барабан се появява за първи път в операта на
Maria Marais – Alcione. Оперният оркестър играе важна роля в развитието на оркестровото приложение на малкия барабан в края на осемнадесети и през деветнадесети век. Развитието на малкия барабан
може да се проследи от своя предшественик – средновековния Табор
(Tabor) на дванадесети и тринадесети век до концерта за малък барабан и оркестър от Аскел Мейсън (Askell Masson) през 1982 (Konsertpáttur
Fyair Litla Trommu ог Hljömsveit). Историята на неговата поява и приложението му в симфоничния оркестър никога не е била напълно изследвана. Значимостта на липса на изследвания в тази област е подчертано
от Рей Лонгайър, който пише:
„Няколко автори, с различна степен на успех са се опитали да проследят развитието на малкия барабан. Много по-малко внимание обаче е било отдадено на приобщаването на този инструмент: историята
му от донасянето му от плаца и маршовата площадка до концертната
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зала. Тази тема е граница на музикални изследвания и включва не само
историята на инструмента, но и някои аспекти на военната социология,
драмата и променящите се нагласи на публиката между 1780 и 1830.” [1]
До публикуването на предходното твърдение не е имало значимо
проучване на малкия барабан по отношение на неговия „военен
произход”.
Появата на малкия барабан в оркестъра настъпва по същото време,
по което се появява и „батерията” при ударните инструменти. Има редица твърдения около този конкретен аспект от историята на малкия
барабан. Повечето учени са съгласни, че не съществува една обща
нишка, която да свързва малкия барабан с останалите ударни инструменти включващи в „батерията”; голям барабан, чинели и триангел.
През осемнадесети век, малкия барабан се разглежда като фолклорен и военен инструмент.Като такъв, използването му в оркестъра е
ограничено и партията му често не е била изписвана. Форма на малък
барабан в своята оркестрация за първи път използва Maria Marais в
своята опера „Alcione“. Marais призовава за непрекъснато тремоло в
малкия барабан в опит да се пресъздаде звук на буря. Това негово изискване очевидно изисква използването на две, а не на една палка, както
е било до този момент.
Използването на малкия барабан от композитори от осемнадесети
век до наши дни варира много от строго венен стил, който се открива
от Лудвиг ван Бетовен в „Battle” Symphony, до солото в операта
“Крадливата сврака” от Джоакино Росини, както и в уникалната му поява в Симфония № 5 Op50 на Карл Нилсен, Geigy Festival concerto, Fur
Basler Trommel und grosses Orchester; eine Fantasie Uber Basler Themen
(1958) на Rolf Lieberman и Konsertpáttur Fyair Litla Trommu оg Hljömsveit
(1982) на Askell Masson представят кулминацията на повече от два века
развитие на малкия барабан в оркестровата партитура. Либерман и
Мейсон са наистина тези, които установяват малкия барабан като солов инструмент в оркестровия репертоар на ХХ век.
През първата половина на ХХ век, малкия барабан се третира като
източник на разнообразни тембри,като се свири с различни палки и се
изпълнява, както е посочено от композитора. Това по-скоро ново използване на барабана е както интересно, но не и уникално за семейството на ударните инструменти.Композиторите на ХХ век използват
обичайни и необичайни техники за всички инструменти в оркестъра.
Еволюцията на малкия барабан от инструмент със силен «военен»
произход до инструмент считан за редовен член на оркестъра се случва в момент, когато останалите инструменти в оркестъра или вече са
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преминали тази промяна, както в случая с тромпетите и тимпаните или
никога не са били истински свързани с други институции или други необичайни въздействия. Оркестърът, по силата на своята висша класа
асоциация и аристократични влияния получава доста суров от вън инструмент от армията и това се трансформира, както физически, така и
стилово в продължение на дълъг период от време, в приемливо „закрит” инструмент. Резултатът е нов инструмент, оркестровия малък барабан. Много от ранните му характеристики са изчезнали. Тази промяна, разбира се не се случва за една нощ, а по-скоро говорим за период
започнал преди няколко стотин години и, който продължава и до днес.
През това време размерът на барабана се променя значително, от
голям барабан с размери до 24 инча в диаметър, с много по-малък концертен барабан – само 15 инча в диаметър. С подобни пропорции се е
намалила и дълбочината на инструмента. От почти 24 инча, дълбочината на оркестровия малък барабан намаля до само пет и половина инча
и до 3 инча за пиколо барабана. По същият начин, използваните в конструкцията на инструмента материали са рафинирани и променени. В
продължение на дълъг период от време, дървения корпус,чревните
примки,телешката кожа и опънатите въжета дават път на металня
корпус,телени примки, пластмасови кожи, както и единна система за
опъване на кожата. Тези иновации играят важна роля в развитието и
създаването на един нов инструмент – концертния малък барабан.
Произходът на малкия барабан може да бъде проследен до средновековния Табор, който е ясно представен в примерите от началото на
тринадесети и четиринадесети век, като барабан с опънати въжета с
една или повече корди, обикновено по повърхността, по която се удря.

Фиг. 1 Средновековен Табор с опънати корди
Скицата на фигура 1 представлява Табор, както е изглеждал през
този период. Снимка на скулптура Agostino di Duccio (Church of Saint
Francesco, Rimini – 1454) фиг. 2 ясно изобразява два ангела, които свирят на Табор с опънати корди (вляво) и чифт средновековни барабана
(nakers) предшественици на тимапните. Вижда се как изпълнителят
удря барабана директно върху кордите.

Фиг. 2 Agostino di Duccio

Изобилие от иконографични доказателства могат да бъдат открити
в подкрепа на теорията,че табора се е удрял директно върху кордите.
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Друг пример е картината от Fra Angelico of Florence (1386 – 1455), озаглавена „Христос заобиколен от ангели“ (Национална галерия на
Лондон). Снимка на тази картина се появява в книгата на Джеймс
Блейдс “Ударни инструменти и тяхната история”. Ясно различима в тази
картина е заострена палка за барабан завършваща с топче, която много прилича на тези използвани днес. В дясната ръка на изпълнителят
може да се види една свирка.
За разлика от скулптурата от Agostino di Duccio спомената по-горе,
картината на Fra Angelico изобразява табор и свирка, на които се свири
едновременно от един и същи изпълнител. В своята оркестрография
„Трактат под формата на диалози“ Jehan Tabourot казва:
“Свирката и Табора са много стара комбинация от инструменти и
тяхната употреба под името whittle (голям касапски нож) dub (барабанен ритъм) е оцеляла в някои части на Англия до началото на настоящия век” [2]
Главната функция на свирката и табора е да подсигурява музика за
танцуване. Anthony C.Bains в статията си “Pipe and Tabor”, която се намира в „Нов речник за музика и музиканти на Grove” подчертава тази и
други функции на тази уникална комбинация от инстурменти:
“Основната функция на свирката и табора винаги е била денс музиката, както се вижда от много стари миниатюри. Две особено добри
средновековни сцени на хора танцуващи на тази музика са възпроизведени от Gérold (Histoire de la musique, Paris,1936,pp.288,328). Също
така е показано да се използват за осигуряване на музика за жонгльори и дресирани животни и участва във военните оркестри от благородници на турнири и други поводи; таборът ясно е показано как се удря
по кордите. През 16-ти и 17-ти век свирката и табора си остават популярни и широко разпространени икономически – използвайки един
човек, вместо цяла група за акомпаниране”.[3]
Той също включва снимка на миниатюра от шестнадесети век от
анонимен немски автор в своята статия. Снимката изобразява една
свирка и табор, които акомпанират на хоро. Всички участници, включително и изпълнителите на свирката и табора са облечени по подобен
начин. Този конкретен пример е достоен да бъде споменат,защото изпълнителят има висящ барабан и свирка в дясната ръка. Във всички
други примери (с изключение на картината от Fra Angelico) таборът и
свирката висят на лявата ръка на изпълнителя.
Заглавната страница на William Kemp - Nine Daies Wonder, написана
през 1600 г., изобразява танцьор и изпълнител на „свирка и табор”.

Барабанът в този случай се различава значително от барабана нарисуван в „Христос заобиколен от ангели“ от Фра Анджелико. Фигура 3 от
работата на Kemp илюстрира барабана и свирката висящи от лявата
страна на изпълнителя, докато дясната ръка свири на барабан. Този
специален барабан е с двойно опънати кожи с въжета. Не изглежда да
има опънати корди в центъра на кожата, както е в предишните
примери.
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Фигура 3. Заглавната страница от Nine Daies Wonder от Уилям Кемп

Силен контраст с барабана на снимката по-горе се открива в снимката с надпис “Pipe and tabor“ English 19th century (Victoria and Albert

Museum, London),” придружаваща статия от Anthony Baines. Размерът
на табора в тази снимка е малко по-малък от барабана, който е показан
на фигура 3, но е много подобен по размер от примера на фигура 1,
който е представител на тези, които са използвани през петнадесети
век. Разликата в размера, както в диаметър и дължина се оказва, че е
обща според иконографичните доказателства. Това се дължи главно на
факта, че малки и по-големи барабани се развиват по това време.
Няколко ранни табора съществуват все още и днес във Франция в областите Прованс и Гаскон. Други по-големи табори са се развили в различни барабани известни днес като Tambourin (de Provence),Tambourin
de Gascogne и Tambourin à Corde. За сравнение, фигура 4 представлява
Tambourin (de Provence). Друг инструмент, който е по- различен от
всички барабани е Tambourin de Bearn, защото се удря с една палка и е
запазил името “Tambourin.”

Фигура 4. Tambourin (de Provence)
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Трябва да се има предвид да се разгриначат по-рано обсъжданите
свирка и табор (pipe and tabor) - комбинация от инструменти с фолклорен произход с пиколо флейта и барабан (fife and drum). В своя
трактат Orchesographie et Traicte en Forme de Dialogue par Leguel Toutes
Personnes Peuvent facilement apprendre & Practiquer l’honneste exercise
des dances“ Табуро споменава поотделно комбинацията както на свирката и табора, така и на пиколото и барабана. Най-общо казано флейтата и барабана (fife and drum) се свързва повече с военни функции.
По-късно Хауърд Браун описва тяхната ограничена употреба като
фолклорни инструменти.
За разлика от свирката „pipe”, пиколото “fife” е малка цилиндрична
напречна флейта с тесен отвор със силен и пронизителен звук. Поради
по-големият брой дупки и нуждата от повече от 5 пръста, този инструмент изисквал използването на двете ръце и тази ситуация изисква
двама изпълнителя вместо един, както можеше да се срещне при комбинацията със свирката и табора.
Според Джеймс Блейдс, табора започва да се появява в по-големи
размери през тринадесети век. Връзката между пиколо флейтата и барабана е записана още през 1332 в летописите на Базле (Basle). До петнадесети век уголеменият табор заедно с пиколо флейтата оформя
първия организиран вид на военен оркестър в Англия. Това, според,
Джеймс Блейдс е вдъхновено от швейцарското пиколо и барабан и е
възприето толкова положително от благородниците, колкото и тимпаните на унгарската кавалерия в по-късен период.
Как или защо Табора, на който се свири с една палка се превърна в
барабан, на който се свири с две палки е труден въпрос. Усложняването
на този проблем е фактът, че свирката и табора продължават да се използват и днес в някои части на Европа.
Форми на свирка и табор са намерени в баската народна мзуика популярна в политически разделените провинции между Североизточна
Испания и Южна Франция. В музиката на баските, която има етнически
произход в Иберийска, Келтска, Лигурян, Дравидян и кавказките култури, тези инструменти са посочени като txistu (традиционни инструменти като кавал направени от конусообразна тръба със цилиндричен отвор и дупки за три пръста) и tamboril (малък барабан подобен по размер
и форма на табор. Типичният ансамбъл се състои от две txistu (с tamboril),
един txistu aundi (голям традиционен инструмент като кавал), и atabal
(бас барабан).
Да оставим настрана факта, че таборът оцелява в първоначалния
си вид, въпреки промените си през годините, барабанът, който се из43

ползва с пиколо флейтата (fife) дължи развитието си на табора.
Остава въпросът: “Защо изпълнителят започва да използва две палки?” Нужно е човек само да погледне основните разлики между
«свирката” и “пиколото”, което показва, че първото изисква само една
ръка, за да свири, докато по-късно се изискват и двете ръце. По същия начин,таборът, който изисква само една ръка започва да се изобразява (още 1493) като барабан, на който се свири с две палки.
Доказателство за по-голям барабан носен хоризонтално, подобно
на днешния малък барабан може да се види в снимка на една ранна
картина от началото на шестнадесети век намираща се в „Ударните
инструменти и тяхната история” от Джеймс Блейдс. Както е изобразен на тази картина табора се удря с една палка, докато изпълнителят свири на свирката с другата ръка. Таборът, който е значително
по-голям от по-ранните периоди се прикрепя от лявата китка. Поради
това, лявата ръка всъщност функционира в две посоки: за носене и
свирене на свирката и да носи табора. Единствената задача на дясната ръка е да свири на табора.
Средновековният табор не е имал точно установени размери.
Диаметърът понякога е бил по-голям от дълбочината и обратно, както беше барабанът с две кожи. Трябва да се отбележи, че за разлика
от табора на страничния барабан винаги се свири с две палки и от
края на шестнадесети век кордите са позиционирани под долната
кожа, а не над горната, както е в случаят със средновековните
табори.
Перфектен пример за страничен барабан от края на шестнадесети век е описван от Cognet в портрет на Pierson la Hues, градският
барабанист на Антверпен. Много подходящи детайли са видими на
този портрет, включително насрещни обръчи, както и използването
на въжеопъване с повече от шестнадесет възела. Барабанът се носи
под ъгъл 45 градуса и изпълнителят държи палките по традиционния начин, както се прави днес от мнозина, фигура 5. Поради това, че
все още не е установен ефикасен идентичен метод за обтягане на кожата, това обтягане на кожата вероятно е било много слабо. Трудно е
да се докаже дали тремолото се изпълнява с единични удари или рикушети. В допълнение, размерът на малкият барабан в тази картина
далеч надхвърля тези, които се използват днес.
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Фигура 5. Барабан от шестнадесети век носен под 45 градуса

От особен интерес е модифицираният „традиционен” захват, който
има войника на тази рисунка. Лявата ръка се позиционира с дланта
към кожата на барабана и задната част на ръката е обърната на обратно от барабана. В допълнение, цялата тежест на барабана се поема от
лявата китка с помощта на специално създадена връзка. Заострените
палки имат големи топчета и са разположени над центъра на кожата.
В своя трактат, Syntagma Musicum, първоначално публикуван през
1618, Michael Praetorius изобразява скица на два странични барабана и
тимпани, нарисувани към партитура, където са различими много специфични детайли. Тази скица може да се намери на фигура 6.
Очевидните характеристики в тази илюстрация са: обтягане, единична примка под долната кожа снабдена с механизъм за освобождаване и обтягане на кордите, метални винтове, връзка на барабана и
чифт палки в долния ляв ъгъл. Разликата в размера между диаметъра и
дълбочината се е променила малко от предишните примери. На
Фигура6 дълбочината и диаметъра са около петдесет и девет сантиметра. В по-ранен пример (Фигура 1), диаметърът е повече от два пъти
дълбочината. От това сравнение можем да заключим, че промяна в диаметър и дълбочина би променило съществено звуковите характеристики на барабана. Този конкретен факт трябва да се има предвид, когато се изпълнява музика с ударни инструменти още от шестнадесети
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век. Фините нюанси на звука и тембъра, които наблюдаваме в инструментите от този период трудно могат да бъдат повторени със съвременните барабани.

Николай Стойков
Багатели за сопран и пиано оп. 9
Текст народен - Първа и Втора тетрадка
Велислава Ж. Стоянова

Фигура 6

Резюме

Багателите за женски глас и пиано Първа и Втора тетрадка от
Николай Стойков разкриват богатите изразни възможности на музикалния
фолклор и с подкрепата на клавира показват неговата самобитна красота
в друг аспект. Графичното изразяване на композиционната музикална мисъл кореспондира със съвременния нотопис. Композиторът насочва своите
опити в областта на обогатяването на музиката със звукови ефекти, получени чрез използването на различните темброви възможности на пианото (превърнало се в негова „втора” музикална любов). [3:72]
Abstract

Bagatelles for female voice and piano First and Second notebook by Nikolay
Stoykov reveal the rich expressive possibilities of musical folklore and the support of
the keyboard shows its original beauty in another aspect. Counterpart graphic
expression of composer’s musical thought corresponds with the modern notation.
The composer directs his experiments in the field of enrichment of music with sound
effects produced by the use of different timbre capabilities of the piano (turned into its
„second“ music love).

Ползвана литература:
Blades, James Percussion Instruments and Their History
Blades, James and Montagu, Jeremy. Early Percussion Instruments from the Middle Ages to the Baroque.
Gauthreaux II Guy Gregoire.Orchestral snare drum performance
Tabourot, Jehan. Orchesographie et Traicte en Forme de Dialogue par Leguel Toutes Personnes Peuvent facilement
apprendre & Practiquer I’honneste exercise des dances
[1] Rey M.Longyear “The Domestication of the Snare Drum” Percussionist 3 (November 1965) 1-2p.
[2] Jehan Tabourot “Orchestrography:A Treatise in the Form of Dialogue” p.XIV
[3]Anthony C. Baines - The New Grove Dictationary of Music and Musicians 1980 ed., s.v. “Pipe and Tabor”
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Kамерното творчество на Николай Стойков, и особено връзката му
с българската народна музика, е малко изследвано. Вокалните цикли
оп. 1 „Танки” и „Ранни песни” са свързани с първите композиторски
търсения на Николай Стойков. Те носят отличителните за автора стилови белези, но нямат досег с фолклорната тематика. Самият автор споделя за своeто специфично отношение към фолклора в началото на
творческия си път. Опитва се да създаде нова тенденция: „В своето развитие щях да попадна в голяма инерция… - да творя псевдобългарска
музика, подражавайки на някакви фолклорни образци…, академични
схеми, изхабени от предишни поколения български компзитори.” [2:4344]. Авторът се среща с неразбирането при съчетанието на народен
инструмент или глас с темперирания инструмент - пиано.
В пиесите за народни инструменти със съпровод на пиано Николай
Стойков използва битонална хармония, темброви находки в клавира,
които след това пренася и в камерната музика. В хоровите му песни се
срещат всички съвременни композиционни похвати: алеаторни моменти, говор, битонални построения, парландо и др. В монографията
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на доц. д-р Красимира Филева се отбелязват някои от стиловите направления на 20 век, съдържащи се в българския фолклор: 1.
Преобладаване на мелодическото начало над хармоническото в съчетание с дисонанса.
2.Сливане на вертикала и хоризонтала.
3.Ладовост. [4:3]
В Първа тетрадка багатели за сопран и пиано оп. 9 композиторът
вплита съвременните композиционни похвати, описани по-горе, с
фолклорната мелодика. Цикълът включва три песни по народен текст.
Авторът избягва традиционния жанр-песен. Насочва се към Багатела
(от ит. Bagatella- дреболия) - малка музикална пиеса за пиано с лек подвижен характер, която се въвежда от Бетовен. В същия жанр творят
Лист, Дворжак, Диабели, Сен-Санс.
Опусът е написан през 1973 г. Още с обръщането към този вид клавирна пиеса Николай Стойков излиза от традиционните рамки на фолклорна народна песен. Нестандартното мислене на композитора по
отношение на формата наблюдаваме още във Вокалния цикъл „Танки”,
написан през 1966 г.: миниатюри, написани по японски стихове, които
впечатляват със своята лаконичност и емоционална сугестивност. [5]
В първата тетрадка композиторът подробно е описал знаците и съкращенията, използвани в партията на пианото: клъстери върху бели и
черни клавиши, дърпане на струни, удар с длан върху басови струни,
тонове с неопределена височина и т.н.
Нотен пример 1

48

Първата песен „Сейте, сейте” дава начален тласък на опуса в темпо
allegro и гръмко фортисимо (ff) с цял педал в клавира. Мигновено след
встъпването на пианото влиза в същата динамика и сопрановата партия. След изпяване на първата фраза пианото има указано удряне на
бас с длан. По подобен начин преминават и втора и трета фраза от народната песен. В първите две фрази пианото дава начало и край, докато в третата („два кравая ко...и”) соловата партия и съпроводът завършват с crescendo и fortissimo. Мелодията на вокалната партия е по-скоро
семпла, състояща се от интервал кварта във възходяща и низходяща
позиция. Партията на пианото дава основа на сопрана с дисонантните
акорди, но акордовата фактура не е активна, раздвижена. Композиторът
използва пианото като ударен инструмент, наподобяващ по-скоро тъпан или пише акорди в края на мелодична фраза, имитиращи човешки
глас (провиквайки се). Липсва разнообразие в мелодично и фактурно
отношение и в акомпаниращия инструмент, и във вокалната партия.
Това авторът компенсира с промяна на темпото. Започва с allegro, умерено, andante comodo и накрая завършва с ad libitum. В тази Багатела
композиторът използва клавира в най-разнообразните му темброви
възможности - ту като глас, ту като ударен инструмент. Мелодията на
соловата партия е с много малък диапазон: във втората част в темпо
comodo тя е в секундов интервал. Сопрановата партия бива поддържана от тембровия акомпанимент на клавира, като на моменти той излиза
на преден план. Така авторът успява да постигне равновесие между не
толкова раздвижената вокална партия и интересния в звуково отношение клавирен съпровод.
Втората багатела - „Марика дари тъчеше” – започва ярко, със силна динамика (f) в щрих stacattissimo. Темпото е Allegretto, малко по-бавно от първата песен, но постоянната моторика в осмини дава усещането за устремност и подвижност. Този ритъм тече през цялото време на
композицията. От техническа гледна точка инструменталната партия е
трудна за изпълнение. Дясна ръка има украшения, двойни ноти, изобилие от хроматизми. С характерния интервал голяма секунда, сопрановата партия на пианото загатва за мелодията на народната песен.
Фактурата преминава от двойни ноти в четиригласен акорд, стакатиращ перманентно и подготвящ влизането на вокалната партия.
Басовата линия на лява ръка е нелесна за изпълнение - широко разположени осмини в интервал септима, октава и нона. Тук също присъстват украшения. След дългото клавирно въведение в marcato се
явява вокалната партия.
В народните песни, поради това че текстовете често са се изпълня49

вали върху мелодия, съчинена за друга песен, нерядко мелодичното
начало няма ярко изразено емоционално съответствие с поетичния
текст [4:11].Вокалната линия на народната песен е много семпла.
Поради тази причина композиторът умело използва клавирните средства, за да постигне връзката между текст и мелодия. Звученето на въведението е по-скоро с джазови елементи отколкото с фолклорни. За
да внесе успокоение в този устрем, и в клавира, и в сопрана, авторът
променя темпото (Menno mosso) и използва ritenuto. След този кратък
отдих отново се връща Tempo I. Следва типичното за народните песни
Parlando и glissando. В този момент клавирната партия акцентира с
клъстери върху бели и черни и само черни клавиши. Чуват се отново
елементите от въведението на пианото, тук сопранът встъпва плътно
легато (molto legato). Песента завършва отново с упокояване на темпото и върху продължителен педал се провикват последните думи от песента: „Ех Марика, Марика”. Този ефект на педала пък прави връзка с
подобен ефект от началото на предната песен „Сейте, сейте”. Формата
на песента може да се разгледа като едноделна, но с трикратно варирано повторение.
Нотен пример 2
“Марика дари тъчеше”

50

Третата багатела от тази тетрадка е със заглавие „Месечинко ле”. Тя
рязко контрастира на първите две и в темпово, и във фактурно отношение. Спазвайки безмензурния характер на народната песен, авторът
е предпочел темпо Andante. Въведението в клавира е кратко, в pizzicato,
и достига до си бемол на субконтра октава. Тези цели ноти pizzicato върху цял педал прерастват в accelerandо и, достигайки до crescendo, дават
началото на вокалната партия. Много красиво въведение само със звук
„м” води към началото на текста на песента. Линията на сопрана не е в
голям диапазон (малка терца), мелизмите внасят носталгична и лирична емоция. Желанието на композитора е да покаже красивата мелодика, а партията на пианото е само лек фон от продължителен педал и
нищо друго. Използва интервал от два тона преди всеки ред от текста
на песента, които са положени отново върху цял педал. Песента не остава в това лирично настроение. Следва con moto, като нов тласък на
цялото действие в багателата. Постепенно следва изграждане в динамично и фактурно отношение. В клавира се появават, по-скоро като
„крясъци”, резки акорди с акценти и чрез mollto crescendo и fff (форте
фортиссимо) се достига до кулминацията на песента: „мене клета остави”. След драматизма, проявен и в клавира, и във вокалната партия, постепенно идва примирението, изразено чрез затихване и морендо в
инструмента и вокала.
Интересен сравнителен анализ прави проф. Ромео Смилков между „Багатели” оп.1 и „Български танци” оп. 30. Наблюдава се умението на композитора да придава нов блясък на вече успешно представени композиции от по-ранни творчески периоди. При по-детайлно вглеждане в клавирната партитура проф. Смилков открива
композиционно родство между Багателите и Първите три танца от
оп.30. Драматургичната функция в миниатюрите е вплетена в нова
клавирна тъкан в партиите на четирите ръце. Като пример може да
се посочи Багатела „Марика дари тъчеше”, чието заглавие е идентично с Втори танц от оп. 30 за четири ръце. В партията на първо пиано
навлизат поредица от клъстери, наподобяващи провикванията от
същата багатела. Моториката на ритъма от осмини също е аналогична. [1:133]
Цикълът от Първа тетрадка впечатлява със своята стегнатост и емоционалност. Той трае едва 6 минути. Изпълнен е за пръв път през 1977
г. от певицата Тиха Генова и пианистката Кр. Николова. Премиерата на
цикъла е реализирана години по-късно през 2006 г. от певицата Тиха
Генова и пианиста Ромео Смилков в залата на СБК.
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Втора тетрадка Багатели оп.72
Втората тетрадка съдържа четири песни по народен текст: „Дженда
на пътя стоеше”, „Мори, айда, айда”, „Крейнах по пато”, „Мори додумая два са млади”. В песните ярко се очертават развитието на мелодиката с нейните опорни точки, спадове и кулминации. Композиторът използва сложното изкуство на орнаментиране, импровизиране и
звукоизвличане.
Първата багатела „Дженда на пътя стоеше” носи силен емоционален заряд: “…бяла кадъна не ставам, вярата си не давам”. Клавирната партия подсилва атмосферата на напрегнатост: остри акценти в ff (сфорцато), хроматично движение надолу в бавно темпо на все по-гъста акордова фактура. Въведението в пианото завършва с едноглас в много нисък
регистър на инструмента, достига ре на контра октава. Това въведение е
от т. н. „семантичен вид” т. е. въвежда в емоционалната атмосфера на песента. Тук то не носи елементи от мелодията. На фона на тремоло в много
тиха динамика встъпва соловата партия, богато орнаментирана, течаща
в свободно темпо. Само в един момент композиторът решава пианото да
подкрепи гласа в унисон: „пътна врата…”. Въпреки сравнително семплия
съпровод, клавирната партия усилва напрежението в куплета, чрез наслагване на все повече тонове в тремолото: от два, достигат до девет тона.
Втори и трети куплет започват отново с малко по-кратко въведение от
инструмента, но този път той носи елементи от мелодията на соловата
партия. Като фактура инструменталната партия не търпи особено развитие, в случая авторът отрежда водеща роля на женския глас.
За финал композиторът отново се доверява на инструмента, като рамкира песента. Използва леко варирано въведение, като накрая подчертава драматичността в песента със stringendo и sff. Подобен тип конструкция на песента и ролята на инструменталаната партия откриваме в погоре описаната песен от Първа тетрадка „Месечинко ле”. Клавирният съпровод носи специфична хармонична атмосфера и причудлива звучност,
която е постигнатa с използването на вертикални структури от различни
комбинации с малки и големи секунди, тритонуси и умалени кварти.
[3:76]
Втората народна песен „Мори, айда, айда” носи контрастен емоционален образ. Нежност и лиричност предизвиква монотонният ритъм 8/8
в много тиха динамика- ppp (пианисимо) и niente (нищо). На този „смирен“
като звук съпровод се явява вокалната линия. Два пъти по индентичен
начин се провежда куплетът и в клавира, и във вокалната партия. Новият
текст носи развълнуваност, проявена в клавира (tres ritmiko), и акценти в
дясна ръка в нисък регистър. Ако в първоначалното въведение партията

на пианото е разположена в крайните регистри на инструмента и в акорди, то в този куплет тя е по-опростена в хармонично отношение, но пак в
секунди, носещи леко напрежение в песента.
След постепенно затихване в пианото с Attacca започва третата багатела: „Крейнах по пато”. Тя е по- различна като конструкция от другите
песни досега. За пръв път композиторът провежда въведението на песен
и чрез инструменталната, и чрез сопрановата партия. Началото е положено от пианото с мощна секунда в октави в сфорцато. След шестнадесетиново низходящо движение (то продължава и след това) встъпва партията на сопрана, която представя един фрагмент от мелодичната линия и
текст (...крейнах по...) в умерено темпо. След това за пръв път в цикъла
прозвучава двувременен размер, като марш. Мелодията на сопрана е
без украшения; стегнат, акомпаниментът подкрепя маршовостта с акорди, влизащи на слабо време. Следва резкия контраст, носещ емоцията от
въведението - и като фактура в клавирната партия, и като мелодия във
вокалната партия.
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Нотен пример 3
“Крейнах по пато”

Отново с атака в пианото, композиторът води към последната песен
от цикъла „Мори додумая два са млади”. Все по-устремно темпо избира
авторът: „вихрено бързо”. Метрумът е двуделен, но неравноделен - 5/8.

Пианото отново носи силен емоционален заряд в динамика f (форте) и
големи разстояния в акорди и в двете ръце. Поради бързото темпо това
въведение технически би затруднило изпълнителя, изисква се точност,
бързина и чистота на изпълнение. Мелодията на вокалната партия не е в
голям диапазон и затова в клавирния съпровод има движения в осмини
и в двете ръце в низходящо и възходящо движение. Инструментът имитира с украшение соловата партия, той не носи елементи от нейната мелодична линия, по-скоро създава контраст. След кулминацията „и-ху”, подчертана и в съпровода, отново се връща първоначалното темпо в пианото. Вокалната партия бавно и свободно изпълнява своя солов момент. Все
по –„вихрено” и устремно инструменталната партия води до сгъстяване
на напрежението - темпо vivo, тремоло в секунди, все по-нисък регистър.
Мощни секунди в субконтра октава завършват песента, респективно целия цикъл от Втора тетрадка.
В този цикъл клавирната партия изглежда доста еднообразна в
акордовите си структури и последования, но тя е неделим пласт от вокалната линия и цялата художествена концепция. [3:76] С много фино
динамично натрупване и чрез темброво обогатяване с хармоническите обертонове на пианото е постигната езотеричност и уникална сугестивност на звука. [3:70]
За първи път Втора тетрадка Багатели оп. 72 се изпълнява от сопраното Дарина Славчева и пианистката Илияна Спирова на 21.03.2007
г. София, в залата на СБК.
От изложеното дотук може да се направят следните изводи:
• Активно е поверяването на характеристична функция на пианото,
извлечена от самата музикална същност на творбата;
• Клавирната партия е основен двигател при изграждането на музикалните образи;
• Необходима е свобода на творческото въображение на пианиста
при импровизиране елементите на музика, написана със съвременни средства и нотопис;
• Багателите са синтез от композиционни техники от втората половина на ХХ век и българска фолклорна традиция.
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Николай Метнер (1880 – 1951) се занимава с преподавателска дейност през целия си живот. Педагогическата му работа в Московската
консерватория включва два етапа – 1909/1910 и 1915/1919. До 1909 г.
работи в частното музикално училище на Л. Конюс и в женския
Елизаветински институт.
В консерваторията негови ученици са П. И. Василиев, М. А. Гурвич,
А. А. Ефременков, Н. И. Шацкес, Л. Г. Лукомский, Н. В. Штембер, Н. И.
Сизов.
Високият интелект, ерудиция и самосъзнание, които Метнер проявява в преподаването, както и богатата му концертна дейност, привличат към него и вече изявени музиканти, като английската пианистка
Една Айлз и професора от университета в Йейл Е. Грьоман. Високият
авторитет на педагога Метнер можем да илюстрираме със следния
факт: „В продължение на осем години Маргарита Дюпре – дъщеря на
изтъкнатия френски органист и композитор Марсел Дюпре, който известно време оглавява Парижската консерватория, се занимава с
Метнер. А нейният баща е имал възможност да повери музикалното
образование на дъщеря си на най – видните френски педагози, но отдава предпочитание на Метнер“. [1, 14]
Метнер пристъпва към педагогическата дейност без ентусиазъм,
понеже го отвлича от композирането и концертния подиум. Чувството
за отговорност към студентите му обаче го карат да влага в преподаването всички свои сили, талант, знания и опит.
Той възприема работата с учениците и студентите като своеобразна духовна мисия. Мисия, която отива отвъд обучаването в клавирното изкуство в неговия тясно професионален смисъл, мисия която
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трябва да изгради личността на учащия се по подобие на високите
нравствени, етични и естетически норми на техния учител.
В отношението към възпитаниците си Метнер се проявява преди
всичко като педагог – психолог. Подходът към всеки един ученик е индивидуален и се базира на предварителния анализ на личните му качества и нивото на музикалния талант и потенциал за развитие.
Комуникацията с учениците се основава на непринудения разговор.
Педагогът Метнер се еманципира от фаворизирането на някои от тях.
В неговите очи те всички са равноправни и равнопоставени. В тази
връзка трябва да се отбележи своеобразното пълзящо разписание на
часовете на учащите се. (Класът по пиано на Метнер не е голям. Между
8 и 10 души. Това се обяснява с факта, че голяма част от времето и силите на педагога Метнер са отнети от композитора Метнер.) Ако в даден ден някой от възпитаниците на Метнер има урок първи, то на
следващия път той е последен. Този факт Метнер обяснява така: „
Имайте предвид, че главата ми в края на третия или четвъртия
час на беседата ми с вас, не е така свежа както в началото, затова
ефективността на заниманието ми с последния от вас значително
се понижава. Съставяйте разписанието така, че учениците да са
на равни начала.“ [1,78] Освен това, следвайки едно неписано правило, учениците са присъствали на часовете на своите другари. Така се е
създавала атмосфера на здраво лично приятелство и възниквало, стимулиращо развитието на личността, благородно професионално съревнование. Нещо повече, този „колективизъм“ на учебния процес
спомага за това всички обучаващи се да бъдат запознати с репертоара
на другите, със съответните проблеми, които трябва да бъдат преодолявани и дори да участват със свое мнение в това отношение.
Изградената по такъв начин система на преподаване формира такава
база сред учениците му, че след като Метнер напуска консерваторията
те с разрешение на дирекцията на учебното заведение не преминават
веднага при други преподаватели, а цяла година се самовъзпитават.
При работа над дадено произведение Метнер се стреми да доведе
до съзнанието на обучаващия се преди всичко темата, идейния му замисъл. Отделя много внимание на възпитаването на художествения
вкус, на разбирането за стила и епохата, когато е създадена съответната творба. Коментарите относно елементите на музикалния език, стиловите белези на пиесата и изпълнителските средства, нужни за тяхната реализация, произлизат от логиката на музикалната мисъл. За
Метнер е недопустимо свирене лишено от творческа цел. Техническото
майсторство е функция на преследваните художествени задачи.

Преодоляването на определени технически проблеми според композитора не бива да става чрез многократното механично повторение.
Той препоръчва формулирането на дадени технически упражнения на
базата на проблемни пасажи от самото произведение: „По – малко да
се свирят упражнения и повече да се упражняват отделни пасажи
от пиесите, покрай които често преминаваш, без да забележиш
самобитната им особеност, т.е. като не виждаш в тях особена техническа задача“. [ 2, 43 ] С други думи в началото на работата трябва
да се изяснят художествените задачи и цели, които се преследват от
изпълнителя, а после да се търсят средствата за тяхната реализация.
Поставянето на художествените качества и изисквания на дадена
пиеса над техническите средства, необходими за реализацията им, определя и някои субективни репертоарни предпочитания на Метнер.
Според него етюдите на Крамер са за предпочитане пред тези на
Черни заради тяхната „…по – голяма музикалност, заради съвършенството на формата им“ [1, 80] респективно заради по – широкия
кръг от художествени задачи, които биха представили на учащия се.
Това, от своя страна, ще наложи намирането на съответните технически решения, ще стимулира творческия подход към работата над съответната пиеса. Т.е. системата на работа на Метнер цели да стимулира
студентите си не само да слушат, чувстват, „виждат“, но и да мислят.
„Изпълнителят не може да чака вдъхновението да дойде само, а трябва да го призове“. [1, 106]
Сред конкретните съвети, които Метнер споделя с възпитаниците
си можем да отбележим:
 Упражняване в контрастност (рязка смяна между ff и pp).
 Свирене на гами с crescendo и decrescendo.
 Ускоряване на темпото на дадено упражнение не постепенно, а
чрез удвояване.
 Упражняване в контрастност на щрихите (от legatissimo към
staccatissimo и обратно).
 Активно използване на пръстово staccato, като отлично средство
за стабилизация на движенията на пръстите.
 Просвирване на пиесите в бавно темпо, в легатисимо в динамика
mezzo piano.
 Работа над звука и неговото разнообразие, над легатото.
 При разучаване изисква строго спазване на ритъма и чак след
това рубато.
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 Обмислена апликатура.
 Сам измисля упражнения в зависимост от нуждите на съответния ученик.
Високият морален и професионален авторитет на Метнер му позволяват с лекота да достига до сърцата и умовете на възпитаниците си
и да влияе „облагородяващо“ на тяхната личност, да ги убеждава в правилността на педагогическите си принципи и художествен вкус. Този
факт обаче не означава, че педагогът Метнер е настоявал на правотата
си при всички случаи. Показателен в това отношение е споменът на
неговата студентка М. Гурвич, когато тя изпълнила Прелюд и Фуга от
Бах на урок: „Любопитно, вие свирите това произведение съвършено
различно от моята представа за него, но напълно убедително. Хайде
да го „доработим“ по вашия план“. [1, 126].
Цялата същност на композитора и пианист Метнер е насочена към
служене в „храма“ на музикалното изкуство. Педагогът Метнер посвещава живота си на формирането на личности, които да изпитват желание и необходимост да станат негови следовници в това служение.
„Счита се, че изучаването на математика или физика изчерпателно формират човека. Това е невярно. Музиката в много по – голяма степен го възпитава, организира духа му и го научава да се
разпорежда със своето тяло“. [1, 77] Това е своеобразната житейска
и професионална квинтесенция на Николай Метнер – композитор, пианист и педагог.
Използвана литература:
1. Апетян, З.А. Н. К. Метнер „Воспоминания, статьи, материальI“ Москва 1981, сборник
2. Долинская, Е „Николай Метнер“ 1966, Москва, монография
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РОЛЯТА НА МУЗИКАЛНИЯ ФОН В УРОЦИТЕ
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Калина Ив. Дечева
Резюме

Статията разглежда уместността на музикалния фон в часовете по
английски език. Особено внимание се обръща на ролята на студентите при
избора на съответното музикално произведение, което да звучи., когато се
работи самостоятелно при четене с разбиране или творческо писане.
Наблюденията са пречупени през призмата на увеличаването на езиковата
компетентност на обучаемите по приятен и ненатрапчив начин.
Abstract:

The article focuses the attention on the music background in the English
classroom. A special attention is paid to the choice of the piece of music done by the
students themselves. The very piece that will sound during the lesson while they are
doing Reading comprehension tasks or Writing on their own. The findings are
presented in the light of the Laws of Sugestopaedia. The article highlights the thesis
that language competence is boosted by listening to music in a pleasant yet
sophisticated manner.
Наскоро споделих под какви форми музиката присъства в заниманията по английски език със студенти по изкуствата и нейната роля за
изграждане и дообогатяване на лингвистичната компетентност на
обучаваните.
В настоящата статия бих искала да се обърне по-обстойно внимание
на ефекта на музиката в класната стая по английски /English classroom/
като фон, когато са дадени задачи за самостоятелна работа.
Тимоти Мърфи твърди, че „музиката притежава потенциал да промени атмосферата“.[2] Традиционно чувствата по време на час варират
от силна напрегнатост до полюсно противоположното – безучастност
и разсеяност. Как музикалният фон може да промени това?
Голяма част от песимистите сред преподавателите по чужд език
просто ще вдигнат рамене, когато чуят въпроса. Поддръжниците на тезата на Т. Мърфи ще изтъкнат факта, че няма как една умело подбрана
мелодия да не промени преобладаващата атмосфера в положителна
посока. Конфуций твърди, че „ музиката създава такъв особен вид удоволствие, без което човешката природа трудно би просъществувала”.
[3] Търсенето на позитивна нагласа е може би онова „удоволствие”, за
което говори Конфуций през 17 век. Факт е, че с помощта на музиката
се лекуват заеквания, дислексия, освобождава се напрежението в зъ59

болекарските кабинети или се насърчават купувачите в големите търговски центрове.[7]
Един от най-често даваните примери е саундтракът към филмите.
Той е съществена част от творбата и създава определена нагласа у зрителя. В известен смисъл музиката подготвя за определена ситуация,
навявайки съответното чувство.
В ерата на високите технологии никак не е трудно всеки преподавател да има определен набор музикални произведения, които да използва в своите часове. Още по-добре би било дори да остави избора
на своите ученици и те, бидейки „туземци“ в дигиталния свят /digital
natives/ бързо биха „напипали“ необходимото за моментното настроение на групата музикално произведение и скоро то би зазвучало в
часа.
Ползата от подобно участие на студентите в организирането на урока може да се търси в две посоки. От една страна като представители
на групата те са най-точният лакмус за преобладаващата атмосфера. От
друга страна усещането за заедност с преподавателя, размиването на
строгата граница, уютната атмосфера, за която самите те са допринесли, са важни мотивационни фактори.
Когато пък обучаваните са студенти в областта на изкуствата и имат
стройна от академична гледна точка подготовка по история на изкуството или музиката е въпрос на професионален престиж те да консултират уместността на едно или друго музикално произведение. Това им
носи самочувствие и допълнителна увереност, които са особено важни
да се „разчупи ледът“ и те да разгънат своята креативност и желание за
работа.
Доколко въздействаща и продуктивна е музиката в процеса на чуждоезиковото обучение може да се открие в постулатите на проф. д-р
Георги Лозанов в създадената от него наука сугестопедия.
Терминът „сугестопедия” започва своя живот през 1966 година от
статията на д-р Лозанов в списание „Народна просвета” кн.6
„Сугестологията – път към хипермнезия в учебния процес. Методика на
сугестопедията”.[4] Според психолозите хипермнезия е свръхпамет.[1]
Един от седемте закона на сугестопедията е да се използва класическо
изкуство в класната стая.[8] Специално подбраната класическа музика
, например, дава подтик на вдъхновението, стимулира усвояването и
най – важното – създава атмосфера без излишно напрежение, досада
или умора.
Въпреки че описаната от проф. Лозанов сугестопедична класна стая
има редица други фактори и стимули, които да влияят на ученето, музи-

ката е съществен компонент, който участва в нея. Нейната важност е
доказана с редица изследвания от автора.
Ян Коменски също се фокусира върху необходимостта от „жизнерадостно настроение“ по време на учене.[5] Основните умения, изграждани при усвояването на английски език са четене с разбиране /
Reading/, слушане с разбиране /Listening/, говорене /Speaking/ и творческо писане /Writing/. Някои от тях, а именно четене с разбиране и
творческо писане, когато се изпълняват индивидуално, могат да протичат на музикален фон. Така породеното напрежение се свежда до минимум и се постига онази желана релаксация, толкова нужна за разгръщане на потенциала на обучавания.
Дори и след посочването на толкова аргументи в защита на присъствието на музика в часа по английски, много преподаватели все
още биха имали известни съмнения по отношение на нейната полезност. Във времето, когато нашите студенти ползват учебните си материали он лайн или в дигитален вид, не можем да твърдим, че доказателство за качество е абсолютната сериозност и че забавлението и непринудената атмосфера значат повърхностност и не могат да дадат желаните резултати. Просто старите утвърдени и доказали се във времето
практики трябва да бъдат погледнати от друг ъгъл и дообогатени и
прилагани така, че да звучат актуално пред обучаваните.
По-скоро благотворното влияние на музиката не трябва да се абсолютизира. Особено в случаите, когато музикалният фон се избира от
студентите. Дискретната намеса на преподавателя може да бъде съобразена с теорията на Ханс Ейсенк за личността. /1967 г./.[6] В нея се
разглеждат различията между екстроверти и интроверти. Очакванията
на автора били представителите на първата група да останат незасегнати, когато усвояват нова лексика на фона на музика. Интровертите,
от друга страна, би трябвало да се повлияят благоприятно и качеството
на усвояване да е по-добро, отколкото ако са учили на тишина. Обаче
резултатите и при двете групи били сходни. Безспорно останало само
обстоятелството, че и интровертите, и екстровертите категорично
твърдели, че са усетили благотворното влияние на музиката.
В статията споменах дигиталните туземци (digital natives). Ние, преподавателите заемаме ролята на дигиталните чуждоземци (digital
aliens), които всячески се стараят да напредват в шеметно препускащия свят на новите технологии и все пак се оказват на крачка след
своите ученици. Убедена съм, че без значение от тяхната позиция в дигиталния свят и двете групи ще са съгласни, че по време на занятията
по английски език студентите трябва да бъдат ангажирани със смисле-
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ни дейности, при които обучението да е с високо качество и резултатност. Атрибути на високото качество са не само техническите средства
на обучение или висококвалифицираните преподаватели и модерните
езикови системи. Приятната предразполагаща атмосфера, освободеността и непринудеността, усещането за въвлеченост в процеса на
овладяване на английски език също говорят за високо качество.
В доклада се споменаха някои идеи за използването на музикалния
фон по време на уроците по чужд език. Въпреки че някои преподаватели по езика все още възприемат присъствието на музика като загуба на
време или в най-добрия случай като време за почивка, нашата практика доказва обратното. Умело подбраният музикален фон от екип от съмишленици носи ведра и релаксираща атмосфера, мотивира обучаемите да прескочат границата на типичната си роля и активно да участват в планирането на урока и да усетят радостта от постигнатото.
Библиография
1. Лозанов Г. – Сугестопедия – десугестивно обучение; УИ „Св. Климент Охридски” , 216, 2005
2. Anderson, A. and Lynch, T. Listening. Oxford University Press, 1988
3. Eysenck, H. J. (1967). The Biological Basis of Personality (Vol. 689). Transaction publishers
4. Lindsay, C. and Knight, P. Learning and Teaching English. Oxford University
Press, 2006
5. Murphey, Tim, Music and Songs,Oxford, Oxford University Press, 2009
6. Revel, J. and Breary, B. Listening Advanced. Oxford University Press, 1988
7. https://musicmindandbrain.wordpress.com/2015/03/16/listen-while-you-learn-the-effects-of-background-musicand-personality-on-language-learning/; Küssner Mats , February 5th 2015. Listen while you Learn? – The Effects of
Background Music and Personality on Language Learning
8. http:// www.suggestology.org

ВЛАДИСЛАВ ЖЕЛЕНСКИ - ВИДЕН ПОЛСКИ КОМПОЗИТОР
И ПЕДАГОГ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 19
И НАЧАЛОТО НА 20 В.
Матеуш Тенев, редовен докторант
към катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене”
АМТИИ, Пловдив
Резюме: Владислав Желенски е един от стожерите на полската музикална култура от втората половина на XIX в. и първите две десетилетия
на XX в. Въпреки че творчеството му е много разнообразно, той е известен главно със своята вокална лирика и четирите си оперни творби.
Основател е и първи директор на Музикалната консерватория в Краков.
Времето в което В. Желенски работи принадлежи главно на Шопен и
Монюшко, но композиторът твори с любов и отдаденост и се възхищава
на изкуство на своите съвременници. Приносът му към полската музика и
култура е особено голям. Периодът от 1881 до Първата световна война в
Краков неслучайно се нарича „ерата на Желенски”. Постановката на операта му „Гоплана” реализирана от Театър Вйелки, Варшава е наградена в
категорията за „Преоткрита творба на годината” на Оперните награди
в Лондон на 7 май 2017 г.
Ключови думи: Желенски, полска музикална култура, опера „Гоплана”.
Abstrakt: Wladyslaw Zelenski is one of the pillars of the polish music culture
from the second half of the 19th century and the first two decades of the 20th
century. He is known mostly for his art songs and his four operas but his work
includes many other types of compositions. He is a founder and the first president
(director) of the Academy of Music in Kraków. The times in which W. Zelenski
worked belonged to Chopin and Moniuszko but that did not stopped him to work
with love and devotion to the art as well as to admire theirs. His public and
pedagogical work contributed to the preservation and cultural development of the
Polish people during the difficult period of the 123 years of foreign domination.
Because of that the times between 1881 and the First World War in Krakow is called
the „Zhelenski Age“ and today the music highschool there bears his name. It is
interesting that on the 7th of May, 2017 on The International Opera Awards in
London Zelenski’s opera “Goplana” received an award for rediscovered work of the
year produced by The Warsaw National Opera Teatr Wielki.
Keywords: Zelenski, polish music culture, opera “Goplana”.
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Владислав Желенски е един от стожерите на полската музикална култура - композитор, пианист,
органист, диригент, преподавател, музикален критик и активен обществен деец от втората половина на XIX в. и първите две десетилетия на XX в.
Известен е главно със своята вокална лирика и
четирите си оперни творби, но творчеството му е
много по-разнообразно и включва както симфонична, така и камерна музика, многобройни хорови песни, няколко кантати, множество клавирни
произведения, включително и концерт за пиано и оркестър. Основател
е и първи директор на Музикалната Академия в Краков.
В. Желенски е второто от общо петте деца в семейството на Марциан
и Камила Желенски. Времената в които расте и се развива, оказват голямо влияние на неговата личност и творчество. Роден е на 6-ти юни
1837 година в Гродковице – малко градче, разположено на 30 километра на изток от Краков. Полша като държава не съществува на картата
на Европа от 1795 г., защото е разпокъсана между империите на Русия,
Прусия и Австрия. Югозападната територия, където живее семейството на Желенски, се намира във владението на Австрия, северозападната - на Прусия, а източната и най-голяма част от полската територия - в
границите на Русия. В Австрийската част поляците са най-слабо репресирани и това спомага за запазване на тяхното национално самосъзнание и дори засилва развитието на културата им – естествена реакция
на силния полски дух срещу този 123 годишен период, през който поляците нямат своя държава.
Родителите на бъдещия композитор са средно заможни земевладелци с аристократичен произход. Бащата е запасен офицер от австрийската войска и носи титлата камерхер от австрийския двор.
Известен е като много добър любител - пианист, както и с това, че пробва силите си и в композирането. Израснал в такава атмосфера Желенски
още от малък се докосва до света на музиката. В своите мемоари той
пише, че неговият талант и добър музикален слух си проличават още в
ранна възраст, тъй като лесно съумява да запомни и възпроизведе на
глас мелодиите, изсвирени на пианото от баща му. Въпреки музикалния талант, родителите го подготвят за военна кариера и за висшето
инженерно училище във Виена.
Бащата загива трагично пред очите на цялото семейство в края на
Галицийското въстание през 1846 г. Останала сама начело на семейството след тази драма, Камила Желенска решава че ще съумее по-лес-

но да осигури добро образование на децата си в Краков и семейството
се премества в големия град. Там бъдещият полски композитор започва своето музикално образование с Казимйеж Войчеховски, като негов
първи преподавател по пиано. Майка му го записва и в елитната гимназия „Св. Анна”, където Желенски се сприятелява с бъдещия голям полски художник Ян Матейко. Освен на пиано, той свири и на цигулка и
прави първите си опити като композитор в по-прости форми - полонези, мазурки и полки. Без авторитета на бащата в семейството, младият
Владислав смело споделя с майка си желанието си за музикална кариера. Тя не се противопоставя на това, но му поставя условие да завърши висше образование и в специалност, която не е свързана с
музиката.
По време на средното си образвание бъдещият композитор се обучава в музикалните науки посещавайки частни уроци. През 1854 г. изучава пиано при Ян Гермаш, а композиция и пеене при Франчишек
Мирецки – изтъкнат вокален педагог и композитор на опери и балети,
някои от които поставяни с успех в Италия. Като юноша Желенски пътува до Виена. В записките си пише за невероятното си преживяване
през 1856г, когато в чест на сто годишнината от раждането на В. А.
Моцарт има възможността да посети концерт с избрани творби на гениалния класик, под диригентската палка на Ференц Лист. Отново там
четем, че този концерт оказва голямо влияние върху него, без първоначално да си дава сметка за това. Във Виена се запознава и с творчеството на Бетовен, оставило трайна следа в личноста, характера и стила
му на композиране. Не му е чуждо творчеството на Шуберт, Шуман и
Вебер, но на челно място като примери за подражание поставя Моцарт
и Бетовен. В началото на 1857 г. получава дипломата си за средно образование и започва да учи философия в Ягелонския университет.
Същата година, на 29-ти юли, Желенски прави своя композиторски и
диригентски дебют, дирижирайки своята „Увертюра” на концерт в музикалното училище основано от Ф. Мирецки през 1838 г. Критиките в пресата за него са позитивни и поощряващи го към по-голямо задълбочаване в композирането. Изтъква се несъмнения талант, който трябва да
бъде развиван и споделян с публиката.
През 1859 г. Желенски довършва следването си по философия в
Прага, но стимул за пребиваването в чешката столица е по-скоро желанието му да се развива музикално. Там се записва в двугодишния курс
на обучение на Пражката органна школа при Йосиф Крейчи, където
изучава контрапункт. Тези принципи той прилага по-късно в хоровите
си песни. Сред абсолвентите на тази школа е и небезизвестния Антонин
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Дворжак. Органът за младия Желенски се превръща в любим инструмент. Като резултат от това, почти до края на живота си го преподава на
свои студенти в Академията в Краков, като създава не малък брой добри органисти. Пиано изучава при виртуозния пианист Александър
Дрейхоцк, за който и до днес са живи различни легенди прославящи
изпълнителската му техника. Следването му в Прага се увенчава с докторска степен по философия от Карловския Университет.
Докато пребивава в Прага младият полски композитор има значително по-голяма възможност да посещава множество симфонични
концерти и опери. Това в голяма степен спомага за разширяването на
неговия кръгозор и оформянето на естетическите му възгледи и вкус.
Той не пренебрегва и значението на философското си образование - в
едно свое писмо до близкия си приятел Юлиан Лукашевски признава,
че следването на философия му дава допълнителен набор от инструменти, с които ще може да се отдаде на музиката и да я разбира по-пълноценно, както и да се посвети на педагогическа дейност. За предмети
като историята, философията, литературата и естетиката, Желенски
споделя, че са „неразривно свързани спътници на музиката, без които
артистът не може да я разбере”.
През 1865 година се мести за няколко месеца във Виена и Париж.
Там в периода от 1866 до 1870 г. изучава композиция в Парижката консерватория. Първоначално учи при Наполеон Хенри Ребер за около
половин година, след което става частен ученик на Бертолд Дамцке,
тъй като не е особено доволен от подхода на Ребер. За Б. Дамцке споделя, че е най-добрият педагог в Париж. Той е немски пианист, композитор, диригент и близък приятел на Хектор Берлиоз. Връщайки се в
Краков в началото на 1871 г., Желенски организира концерт със своя
музика. Богатата и разнообразна програма разкрива всестранния му
талант. Тя включва две увертюри за оркестър, написани по време на
престоя му в Париж, няколко произведения за пиано в изпълнение на
Кажимйеж Хофман, няколко песни в изпълнение на Мария Меценсефи,
както и две песни за мъжки хор. Самият факт, че за кратко време след
завръщането си успява да ангажира толкова изпълнители за такава
разнообразна програма, говори за голямата подкрепа, която той има в
Краков от страна на културното общество. Критиките и отзивите в пресата отразяват концерта като много успешен. Приходите дарява за реставрацията на „Сукенниците” – една от главните забележителности в
самия център на града.
През октомври 1871 г. се мести във Варшава, където бързо осъществява контакти с представителите на музикалното общество. Става бли-

зък приятел с известния композитор Станислав Монюшко, както и с
набралият слава пианист виртуоз, подкрепян сърдечно от Шопен,
Александър Зажицки. Запознава се със семейство Грабовски и по специално с Ванда Грабовска – писател и преводач от немски, с която наколко месеца по-късно, на 15-ти април 1872 година, сключва брак. В
годините след сватбата им се раждат едно след друго три деца, едно от
които известният полски писател, поет и критик – Тадеуш-Бой Желенски.
Творейки непрекъснато, едва четири дни след сватбата си композиторът вече е на концертния подиум, дирижирайки отново разнообразна
програма, която включва най-известната му увертюра „В Татрите”, песни за тенор, сопран и произведения за пиано. На 4-ти юни същата година умира Станислав Монюшко. Той оставя вакантно своето професорско място по хармония във Варшавската консерватория. За негов
наследник избират В. Желенски който поема часовете по хармония и
контрапункт. Първата година преподава сам, а после дели тази позиция с Густав Рогуски в период от пет години. Плод на съвместното им
преподаване и добрите им взаимоотношения е учебникът по хармония и основи на композицията, който издават заедно през 1877 г. На
1-ви януари 1878 г. Желенски изоставя преподавателската работа в
консерваторията, като споделя, че причина за това решение са лошите
му взаимоотношения с тогавашния директор Аполинар Контски.
Прекъсването на педагогическата работа не е окончателно, тъй като
продължава да дава частни уроци. С препоръките на композитора
Юзеф Виенявски – по-малкият брат на прочутия полски цигулар и композитор Хенрик Виенявски, Желенски става артистичен директор на
„Музикалното дружество” в полската столица. Неговата дейност като
такъв продължава три години. За това време Желенски споделя, че са
години изпълнени с много труд, при които съществени усилия отнема
администрирането на дейността на дружеството. Тази дейност е свързано с много бюрокрация, често на руски език, тъй като бюджетът се
одобрява от Санкт Петербург. Желенски споделя, че тогавашната политиката е на принципа да има „някаква музика, без значение каква, но да
бъде много и едновременно с това да струва малко”.
През 1881 г. композиторът напуска Варшава и се мести със семейството си в Краков, където остава до края на живота си. Там се надява
на намери най-добри условия за своята творческа работа и педагогическа дейност. Бързо става една от най-авторитетните личности в музикалните среди на града. Поема поста професор по хармония и контрапункт в училището на Музикалното дружество на града. Едновременно
с това впряга много усилия за основаването на симфоничен оркестър,
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опера и музикална консерватория. Уви, отдава му се само последното,
след като на 1-ви февруари 1888 г. преименуват училището на
Музикалното дружество в Консерватория. Желенски става директор на
Консерваторията и остава на този пост до смъртта си през 1921 г.
Именно в Краков завършва първата си опера „Конрад Валенрод” по
едноименната поема на именития полски писател Адам Мицкевич.
Премиерата се състои на 26-ти февруари 1885 г. в театъра в Лвов при
голям успех, посрещната екзалтирано от публиката. Няколко години
по-късно се ражда „Гоплана” с либрето от Людомил Герман, последвана по-късно от оперите „Янек” и „Стара басня”. Не липсват и други жанрове в композиторската му дейност. Не спира да пише песни, произведения за пиано, творби за различни камерни състави, хорови песни
и др. Лауреат е на различни композиторски кункурси. С „Балетна музика от операта Гоплана” печели първа награда на композиторски конкурс на името на Йозеф Куриеров във Варшава през 1893 г. Чакайки
звездния си час, операта му „Гоплана”, постановка на Театър Вйелки
във Варшава, е номинирана в категорията за „Преоткрита творба на годината” на Оперните награди в Лондон, които ще бъдат връчени на 7
май 2017 г.
От различни източници, сред които двата му учебника по хармония
и композиция, някои негови музикални критики в пресата, както и по
спомените на негови близки, приятели и ученици можем да се ориентираме в естетическите възгледи на Желенски. Той определя музиката
като съставена от три основни елемента: ритъм, мелодия и хармония.
Определяйки мелодията като група последователни тонове, които лесно се възприемат от ухото, Желенски подчертава нейната връзка с човешкия глас и емоциите. Определяйки, че се развива по различен начин при отделните народи, че при всеки един има индивидуален характер, според композитора, тя е основният градивен елемент на
фолклора на всеки народ. Според В. Желенски, хармонията в сравнение с мелодията е космополитна и по-универсална. Композиторът я
смята за връх в развитието на музиката, понеже е израз на интелекта.
Поради тази причина най-вероятно критиците забелязват в песенното
му творчество както водеща роля на мелодията на соловата партия,
така и нейното преплитане в хармонията на съпровода и понякога преобладаването на хармонията над мелодичната линия, поставяйки ги по
този начин в равностойни взаимоотношения.
Времето, в което В. Желенски твори, принадлежи главно на Шопен и
Станислав Монюшко, но това не му пречи да твори с любов и отдаденост, както и да се възхищава на тяхното изкуство. Доказателство за

това е например пиесата за пиано „Рома” – парафраза на две произведения на Ф. Шопен – „Прелюд” в ми-минор и „Фантазия” във фа-минор.
През 1900г. на конкурса за полски композитор за изминалото столетие
във Варшава, Желенски заема трето място след Шопен и Монюшко.
Приносът на Желенски към полската музика и култура е особено голям. Той не е ограничен само в композициите му. Обществената и педагогическа дейност на твореца също допринасят за запазването и културното развитие на полския народ в трудния му период на 123 годишно чуждо владичество. Периодът от 1881 г. до Първата световна война
в Краков неслучайно се нарича„ерата на Желенски”, а днес Музикалната
Академия в града носи неговото име.
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Формиране на музикалнослухови представи
върху примери от детското песенно творчество
на композитора Христо Недялков
Екатерина Б. Георгиева
Изследването и изучаването на процесите, свързани с постъпване
на информация, с актуализиране на минали въздействия в човешкия
мозък, на процесите, обвързани с познавателни действия, са с постоянна актуалност в различни научни направления. Тези процеси основно оперират с отражението на образи на предмети или явления, които
възникват в съзнанието на личността, след непосредствено сетивно
въздействие и се наричат представи. Представните образи репрезентират в синтез отделни перцептивни елементи. Базирайки се на перцептивен опит и интелектуални действия, в човешкия индивид се формират константни, относително независими вторични образи, които се
явяват необходим елемент за преход към мисловните психичени процеси, благодарение на които се натрупват познания за света. Казаното
посочва представите като фундаментална част от когнитивната
психология.
Предмет на настоящата статия са музикалнослуховите представи,
които се формират чрез слуховия анализатор. Изложението има за цел
да посочи специфични техни характеристики, които са основополагащи за развитието на музикалния слух. Съдържанието на доклада е и
опит да предложи психологично и методично обосновани и обвързани
с конкретни дидактични цели, насочени към формиране на музикалнослухови представи, примери из детското песенно творчество на
композитора Христо Недялков, подходящи за работата по солфеж.
Музикалнослуховите представи отразяват основните компоненти
на музиката – звуковисочинни и интервалови съотношения, метроритмично движение, темброви, динамични особености и др. Посредством
тях се натрупва необходимият музикален опит за всички елементи на
музикалната изразност. В съвременната солфежна методика музикалнослуховите представи се разглеждат като основна музикална способност. Тяхното формиране е от първостепенно значение и е основополагащо за успешното протичане на музикално-слуховото обучение.
Музикалните образи постъпват като информация чрез музикалното
възприятие. „Неговото добро качество е предпоставка за създаване и
за последващо обогатяване на музикалнослуховите представи. И обратно – създадените музикалнослухови представи са предпоставка за
по-добро качество при следващо възприятие, тъй като те му служат за

опора (чрез отчитане на познато, откриване на повторение, сходство,
различие и т.н.).“ [1]
В професионалното музикално обучение създаване и затвърждаване на музикалнослухови представи се осъществява в процеса на всички музикални дейности – солфежиране, музикалнослухов анализ, свирене, записване на музикални диктовки.
В началното музикалнослухово възпитание на деца, за формиране
на музикално-слухови представи се практикува подражателно пеене
на детски песни с текст. Психологическа особеност на възприятието в
тази най-ранна детска възраст е динамичната емоционалност.
Възприятието е подчертано емоционално – фактор, с който всеки педагог е необходимо да съобразява методическите изисквания.
Базисните процеси, от които до голяма степен се определя когнитивното развитие във визираната възраст, са вниманието и паметта.
Качеството на музикалното възприятие зависи от степента на развитие
на слуховото внимание. В началната училищна възраст вниманието се
развива и усъвършенства – от първоначален ориентировъчен комплекс, то се превръща във висша психична функция. „Докато възприемането преработва и синтезира разнообразна информация, постъпваща отвън и отвътре, вниманието филтрира само онази част от нея,
която реално може да бъде обработена“. [2] Казаното естествено насочва към отговорното подбиране на песенния материал. Необходимо
е текстът и музиката да създават ярки образи, да привличат вниманието и да са близки до емоционалността на децата. Важно съображение е,
че обемът, разпределеността и устойчивостта на детското внимание са
недостатъчни. Необходимо е да се търси баланс – от една страна, песенният материал да е съответстващ на горепосочените възрастови
особености, а от друга страна, да предоставя възможности за положително влияние върху развитието на качествата на вниманието.
„Изработването на навици за съсредоточаване и поддържане активността на вниманието укрепва музикално-слуховите представи“ [5]
Това от своя страна „да води до осигуряване и диференцирано осъзнаване и съхраняване на музикални явления, възприети по-рано.“[1] Този
сложен психически процес, наречен музикална памет има съществена
роля в създаването на качествени музикалнослухови представи.
„Благодарение на музикалната памет музикалните явления се възприемат като логическа музикална информация и могат впоследствие
да бъдат възпроизведени.“[1] Формирането на музикалнослуховите
представи и музикалната памет са процеси, които двустранно се обогатяват. От една страна, от вида и обема на паметта зависи качеството на
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представите, а от друга, в процеса на натрупване на слухови представи
се развива паметта.
В общата психология се определят три вида памет – емоционална,
образна и логическа. В детската възраст доминират първите два вида.
Процесът на запаметяване се ускорява и протича качествено, когато
песенният материал е съобразен с интересите и потребностите на
децата.
Във фундаменталния труд „Психология музыкальных способностей“
авторът Б. Теплов отбелязва, че „възникването и развитието на слуховите представи не става от само себе си, а само в процеса на такава
дейност, в която те са необходими, каквато дейност е пеенето.“ [7] Учени
в областта на музикалната психология, утвърдени музикални педагози
(А. Егоров, А. Е. Варламов, Б. Теплови и др.) разглеждат пеенето като
активен процес, синтезиращ гласово възпроизвеждане на мелодия с
възприемане и преживяване текста на песента и неговото поетично
съдържание. В този процес много от тях изтъкват взаимната връзка
между музикалнослуховите представи и вокалната моторика. И тук
следва да се постави отново въпросът за важността при избора на песенен материал – от една страна, такъв, който съдържа интонации, достъпни за вокалните възможности на децата, но съдържащ необходими
за изграждането на богати музикалнослухови представи музикалноизразни елементи, а от друга, поетично близък до детското светоусещане. В свое изследване върху инструменталните съпроводи в българските детски и училищни песни М. Булева подчертава необходимостта
от това „песните за деца да носят максимум художествена информация,
независимо от достъпната и интригуваща форма” [4]. Така авторката
насочва музикалните педагози към избор на песенни образци, които
са в „достъпна форма”, с цел улесняване на възприятието, но същевременно, съдържащи „художествена информация”,необходима за изпълнението на дидактичните цели, които педагогът си е поставил.
Под ръководството на педагога обучаваните добиват способността
да наблюдават и осмислят отделните елементи от музикалните явления, които възприемат. Така се полагат основи на мисловните процеси
– анализ, синтез, сравнение, на базата на които се изгражда логическата памет. Благодарение на тези мисловни процеси възприетите образи
се преработват в съзнанието, което от своя страна е фактор за формиране на детайлно уточнени, пълни и трайни музикалнослухови
представи.
Дългогодишната ми педагогическа практика с деца от предучилищна и начална училищна възраст ми предоставя следните наблюдения:

1. Децата с удоволствие заучават и изпълняват детски песни.
2. В занятията по солфеж това е еднa от любимите им дейности.
3. Колкото по-завладяващо е образно-емоционалното съдържание
на песента, толкова процесът на запаметяване е по-непосредствен.
Образно-емоционалното съдържание се определя от няколко
фактора:
- мелодията на песента;
- ритмичния рисунък;
- текста на песента;
- инструменталния съпровод.
4. Овладяването на различните музикалноизразни елементи се осъществява много по-естествено чрез детските песни.
Изложеното до тук аргументира ясната нужда от търсене и прилагане на високо художествени песенни образци. Изборът да представя
част от детското песенно творчество на композитора Христо Недялков
произтича и е мотивиран от постигнати положителни резултати в работа ми като преподавател по солфеж.
Бележит български композитор и диригент на детския хор при БНР,
Христо Недялков е роден в гр. Дряново. В голяма степен отношението
му към музиката се формира под въздействието на семейната среда –
дядото е църковен певец, а майката, от която той слуша и научава много народни песни, поражда у него любов към музиката. Бащата на
Христо Недялков свири на устна хармоника и мандолина и е един от
основателите на железничарския мъжки хор в града. Като дете
Недялков има множество артистични изяви в детски оперети. През
1949 г. започва да ръководи детски хор в родния си град, а две години
по-късно е приет в Държавната музикална академия в София, където
след издържан конкурс продължава в хороводиригентския клас на
проф. Георги Димитров. Така необходимите за хоровия диригент вокални умения Христо Недялков усъвършенства при известната певица
и вокален педагог проф. Елена Орукин. В Музикалната академия изучава композиция при проф. Парашкев Хаджиев. Първите му професионални контакти с детска аудитория са от края на 50-те години, когато
започва да работи като музикален оформител в детската редакция на
радио София. Тогава освен детски песни той композира и музика към
детски радиопиеси и детски телевизионни постановки.
През пролетта на 1960 г. Недялков поема ръководството на току-що
създадения детски хор към българското национално радио. За изключително кратко време хорът се оформя като състав – еталон в детското
хорово изпълнителство. Впечатляващият професионализъм на този
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хоров състав се пази и до днес. Това красноречиво свидетелства за педагогическите умения на неговия дългогодишен ръководител и диригент. В богатия репертоар на хора важно място заемат песенните творби от български композитори. През 60-те години Христо Недялков се
утвърждава и като композитор на детски хорови и солови песни. През
1964 г. е удостоен от Съюза на българските композитори с награда за
песента „Априлски дъждец”. В годините между 1969 и 1992 г. Недялков
е музикален редактор на списание „Славейче“, на страниците, на което
публикува над 80 свои песни. Изпълнените от детския радиохор песни
– „С червените ботушки”, „Зимна песничка”, „Снежинки”, „Сняг вали”,
„Вятърът снежинки гони”, „Синигерче”, „Децата”и много други са изключително популярни за българските деца. Със своята жизненост, непосредствена емоционалност, ярки и запомнящи се мелодии тези песни
са любими на децата вече повече от пет десетилетия. Казаното очертава творческия облик на Христо Недялков – композитор, диригент и педагог.[6] Вероятно този богат музикално-художествен кръгозор, съчетан с педагогически усет и опитност, е причина композираните от него
детски песни с лекота да се използват в детското музикалнослухово
обучение, съпроводени с различни дидактични цели.
В следващото изложение представям подбрани образци – песни от
сборниците „Майски балони”, „С червените ботушки“ и списание
„Славейче”, които използвам в педагогическата си практика по солфеж.
Това са примери, съдържащи ярки мелодични линии, вълнуващи текстове, което ги превръща в любим за децата песенен материал.
Същевременно тези песни предлагат богати възможности за формиране на разнообразни музикалнослухови представи за елементите на музикалната реч.
Основна задача в музикалнослуховото обучение е създаването на
слухови представи за логиката на тонововисочинното движение и за
метроритмичната организация, които са база на основните музикални
способности – ладов усет и метроритмичен усет, а също и за т.нар. „производни музикални способности – мелодичен слух, интервалов усет,
усет за многогласие, тембров усет и др.
Едно от проявленията на ладовия усет е възможността за възприемане на логиката в музикалната мисъл. Във връзка с това е наложително да се заучават песни, които са разнообразни по тонов обем и мелодичен строеж. Подходящи за целта са:
- „На пързалката”– ярка зимна миниатюра със завладяващо жизнерадостно настроение, породено от мажорното ладово звучене и
равномерното движение в осмини. Песента е в удобна за децата теси-

тура (ре мажор) и формира слухови представи по отношение на мажорния лад. Повторенията върху устойчиви степени, както и мелодичните скокове между тях са предпоставка за създаване на трайни представи за характерното устойчиво звучене на степените от тоническото
мажорно тризвучие.
- Песента „Къде?”, също в мажорен лад (фа мажор) е с широк амбитус и е подходяща за етап, в който педагогът е убеден, че гласовият диапазон на децата е достатъчно развит. Мелодичната линия започва с
възходящ секстов скок между устойчивите V-та и III-та степени. Същите
степени се появяват по-късно като низходящ терцов скок. Освен отново за овладяване на устойчивите степени в мажорния лад, тази песен е
подходящ пример в по-късните теоретични обяснения за обръщение
на интервалите.
- Песента „Сред априлския цъфтеж” представя свежа пролетна
картина, която завладява децата с енергичния си характер. Низходящите
мелодични скокове между устойчивите I-ва и V-та и между V-та и III-та
степени я превръщат в една от най-ползотворните в работата, свързана с овладяване на устойчивите степени в мажорния лад, както и за
формирането на слухови представи за същите.
- „Лунна песничка” е образец в бавно темпо, позволяващо работа
над прецизност в интонационно отношение. Лиричното настроение в
песента предоставя възможности за изграждане на правилни вокални
навици – плавно и свързано пеене. Песента започва с низходящо мелодично движение от III-та степен по устойчивите степени, с което се формират представи за тоническо тризвучие. Модулативното отклонение
до субдоминантната тоналност оформя у децата начални представи за
сродните взаимодействия между тоналностите.
- „Приспивна песен” е много достъпна за изпълнение от по-малките ученици. С плавното си низходящо мелодично движение тя се прилага в създаването на слухови представи за мажорен тетрахорд.
- „Зима иде вече” и „Конче в нощта” са две песни с разгърната мелодична линия, подходящи за затвърждаване на представите за натурален минорен лад.
- „Весела зима”, „По сенокос”, „Като нанизи се полюляват”, „Гайдар
от сняг” са с близък до фолклорните интонации мелодичен строеж и се
използват за формиране на представи за стари ладове, съответно –
миксолидийски, йонийски, еолийски, дорийски.
- „Ясна Зорница”е тригласна акапелна песен. Първоначално се усвоява добре мелодията и в по-напреднал етап се добавят другите два
гласа. Подходяща е при формирането на слухови представи за модула-
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ции между паралелни тоналности (в случая от фа мажор в ре минор).
Със същата дидактична цел се използва и песента „Като нанизи се полюляват” (модулация от фа мажор в ре минор).
Натрупването на слухов опит по отношение на метроритмичната
организация е една от основните задачи в часовете по солфеж.
Целенасочени занимания в това отношение следва да бъдат част от
всеки урок по солфеж. За формиране на музикално-слухови метроритмични представи по отношение на основните нотни стойности – половина, четвъртина, осмина, както и за основните двувременна и тривременна метрични форми използвам песните „На пързалката”, „Децата
пеят”, „Бебе”, „Божур”, „Слънчеви люлки”, „Приспивна песен”, „Снежинки”.
За по-късното теоретично запознаване и овладяване на размери, чиято основна метрична единица е осмина, разучавам и прилагам песните
„Конче в нощта”, „Рисуват децата”, „Сняг” - и трите в размер 6/8. Голяма
част от детските песни на Христо Недялков са с разнообразен ритмичен рисунък, което ги прави изключително удобни за употреба в създаването на слухови представи и в усвояването на различни ритмични
групи. Например:
- за четвъртина с точка и осмина – „Дъждец”, „Къщата”, „Нова година”, „Пролетен дъжд”;
- за осмина с две шестнайсетини – „Новогодишна песен”;
- за осмина с точка и шестнайсетина – „Пробуждане”, „Бодра песен”, „Гости”, „Слънчеви люлки”.
- за синкопиран ритъм – песента „Пиано”.
- за неравноделни размери, чрез които децата натрупват слухови
представи за метроритмичното многообразие в българската народна
музика –„Есенно хоро”; „По сенокос”, „Спасители”, „Иде Баба Зима”,
„Врабчо в снега” в размер 7/8, „Есенни плодове” в размер 9/8, песента
„Звездички“ изградена върху променливи размери 11/8 и 4/8.
Едно от главните проявления на звуковисочинния слух е усетът за
интервал. Музикалнослуховите представи за мелодични интервали е
необходимо да се изграждат в началото на музикалнослуховото възпитание, едновременно с формирането на такива за ладовата и метроритмичната организации. Разнообразните по интервалов строеж песни,
които децата възприемат впоследствие, са базисни в теоретичното осъзнаване на количествената и качествената страна на интервалите.
Някои от песните на Христо Недялков дават богат материал за целта.
Например:
- за низходяща малка секунда – песента „Пробуждане“;
- за затвърждаване на целотоново разстояние, за възходяща голя-

ма секунда – песента „На пързалката“;
- за низходяща малка терца – припевът на песента „Сред априлския цъфтеж”, както и началната фраза на песента „Пролет“;
- за възходяща голяма терца – песента „Децата пеят”;
- за низходяща голяма терца – „Приспивна песничка”;
- за възходяща чиста кварта – „По сенокос”, „Ще напиша”, „Пролетно
хорце”;
- за низходяща чиста кварта – „Зима” по текст на Сл. Караславов,
както и песента „Конче в нощта”,
- за интервал чиста квинта – „Като нанизи се полюляват”;
- за низходяща чиста квинта – „Врабчо в снега”;
- за възходяща голяма секста – „Къде?”;
- за възходяща малка септима – „Песничка за труда”.
Изброените песни или отделни фрази от тях, предложени като образци за формиране на различни музикалнослухови представи служат за
материал в различните форми на работа по солфеж. Например в началния етап от музикалнослуховото обучение, когато учениците все още
не са в състояние да солфежират самостоятелно, разучените в предходен период по-леки от горе предложените примери се използват за
осъществяване на подчинено солфежиране. В по-късен етап, във връзка с работа над развитие на ладотоналностен усет, част от посочения
песенен материал се използва са солфежиране, транспониране. При
формиране на представи за темпови и динамични параметри в музиката, за осъзнаване на тяхното изразително значение, педагогът изпълнява избрана песен в различни темпа, с различна динамика и провокира децата да анализират как промените влияят на настроението в песента, а съобразно изразното значение на текста – дали предложените
промени са подходящи.
За формиране на качествени музикалнослухови представи съществена роля играе инструменталният съпровод „чрез който се изграждат
способности за многогласно и многопланово слушане и се натрупва
опит по отношение на семантиката на музикалноизразните средства.”[4] В началния етап на обучение, когато музикално-слуховите
представи на децата са все още неукрепнали, съпроводът има функцията на „многогласна тонално-функционална поддръжка на вокалната
партия.”24] Някои от разгледаните в настоящия доклад песни са публикувани в списание „Славейче”със съпровод за акордон, записан с бу-
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2
Бел. моя: В цитирания труд авторката определя три типа инструментален съпровод:
I.Инструменталният съпровод е многогласна тонално-фукционална поддръжка на вокалната партия.
II. Инструменталният съпровод е органичен компонент на музикално-поетичния синтез.
III. Инструменталният съпровод е носител на самостоятелна музикална семантика.

квени означения, но повечето са предложени без съпровод.
Необходимо е музикалният педагог сам да съчинява разнообразни в
мелодико-ритмично отношение акомпанименти, които да служат за
хармонична опора на мелодията. „Съпровождайки солфежирането,
преподавателят подтиква малките ученици да слушат повече от един
глас, което води до стимулиране на диференцирано възприемане и
представлява начален етап за формиране на усета за многогласие. Не
на последно място, художественото изпълнение на акомпанимента
подсказва и създава вярното настроение, задържа вниманието и доставя удоволствие на децата – нещо, което в тази възраст е задължително условие за постигане на добри резултати в обучението.“[3]
На базата на гореизложеното следва да се обобщи:
• Формирането на музикално-слухови представи е сложен и продължителен процес, който изисква задължително съобразяване
с психологическите и възрастови особености на обучаваните.
• Детското хорово творчество на композитора Христо Недялков
предоставя възможности този процес да протича приятно и ползотворно чрез усвояване на посочените в настоящия доклад високохудожествени в музикално и поетично отношение
примери.
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И АКЦЕНТИ
В МЕТОДА МОНТЕСОРИ
Калинка П. Костова
Резюме

Методът „Монтесори” Мария Монтесори създава на основата на различни концепции. Създава го за деца с увреждания, а по-късно го разработва и
към потребностите на нормалните деца. Тя разглежда етапите в развитието им и ги разделя на периоди. Мария Монтесори акцентира върху свободата на детето, но за нея свободата се изразява в умението на детето
да контролира себе си и само да избира своята дейност. Акцентът пада и
върху подготвената среда.
Целта на статията е да представи по-отблизо принципите в метода
на италианската лекарка.
Abstract

“Montessori” method The method that Maria Montessori creates is based on
different conceptions. She creates it in favor of disabled children, and she later
develops it further in favor of the needs of normal children. She scrutinizes the stages
of children’s behavior an divides those stages into different periods. Maria Montessori
emphasizes on the children’s freedom. In her opinion the freedom is about the ability
of the children to control themselves and to choose their activities on their own. The
emphasis is also on the well-prepared environment.
The aim of the article is to present more closely to the principles of the Italian
doctor’s method.
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Мария Монтесори е социален реформатор. Учението � е почитано
от много хора с различна култура и религия. Нейната работа е основана на научни принципи, но в същото време разглежда детството като
продължение на сътворението. Независимо че самата Мария
Монтесори е католичка и методът � е основан на католическите вярвания и учения, той се прилага в различни общности с различни вероизповедания. Тя го прилага дори в Индия и то много успешно. През ранната си кариера Мария Монтесори прилага метода върху деца с увреждания, а по–късно го доразработва и за здрави деца. Ключова роля за
нейната работа имат трудовете на Едуард Сеген и Гаспард Итар, които
се занимават с образованието на едно „диво момче“, намерено в покрайнините на Авейрон, прекарало времето до тогава без контакти с
други хора [1, 3]. Самите Сеген и Итар пък са повлияни от идеите на
Русо. Монтесори използва много от материалите им, докато изгражда
собствената си теория.
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Учени, които Мария Монтесори споменава в своите трудове, са
Вашурн и Перси Нън. Споменава ги във връзка с „Попиващият ум“.
Идеите на Перси Нън за „мнеме“ и „хорме“ � помагат да достигне до
виждането за творческата същност на развиващия се човешки ум, определящ „курса на живота“, чрез постоянното си взаимодействие със
заобикалящата го среда [1, 4]. Това, което Перси Нън нарича „мнеме“, е
способността на детския ум да попива всичко от средата. „У нас същите
неща не предизвикват промяна, но променят детето“ [1, 3]. Тази жизнена памет, която не помни съзнателно, но попива, той нарича „мнеме“.
Монтесори вярва, че всяко дете притежава вътрешна сила, която го
кара да учи и расте и всичко това ние можем да наблюдаваме в спонтанните му занимания. Когато детето следва вътрешната си интуиция,
то намира собствен начин на учене и удовлетворение от работата си.
В своите трудове Монтесори подчертава два основни принципа:
1. Учителката трябва да помага, а не да осъжда.
2. Истинската умствена работа не изтощава детето, а по-скоро подхранва духа му.
Според Монтесори етапите в развитието на детето са приблизително разделени на 6 годишни интервали. От 0г. до 6г. е периодът на
„Попиващият ум“, като той е разделен на подсъзнателен до 3г. и съзнателен попиващ от 3г. до 6г. От 6 до 12 годишна възраст е вторият етап от
детството, а от 12г. до 18г. е юношеският период.
През първия етап на „Попиващия ум” нещо се развива. Това нещо
започва от нищото. За да се извърши това чудо, според Монтесори новороденото притежава различен ум от този на възрастния. Преди раждането дори детето попива от утробата и се повлиява позитивно или
негативно от нея. Монтесори нарича малкото дете „духовен зародиш“,
духовна енергия, която търси израз във формата на човешко тяло чрез
физическия свят. При раждането сътворението на тялото вече е завършено. Италианската лекарка забелязва, че „до третата година детската
личност и характер започват да се изграждат благодарение на постнаталната (възникналата след раждането) умствена и духовна работа на
„духовния зародиш“. Това е характерно само за хората, понеже изминава много по-дълго време, докато детето стане самостоятелно, в сравнение с другите живи същества на планетата“ [1, 22]. Това развитие се
случва благодарение на импулса на подсъзнателната воля за живот на
детето. Тя съществува в „Попиващия ум“ и се нарича „хорме“, а всичко,
което детето усвоява от средата, се усвоява от подсъзнателната памет,
наречена от Перси Нън „мнеме“.
Според италианската лекарка образованието не може да се даде на

учениците, т.е. те ще учат тогава, когато имат свободата да го правят.
Свободният избор на дейност и спонтанната концентрация развиват
дисциплината. Работата е наградата, която децата търсят. Учителят поощрява работата на децата, тъй като по този начин се създават предпоставки за концентрация, която пък от своя страна води до „нормализация“. Децата учат по-добре, когато уроците отговарят на интересите
им и когато учителят не се намесва в тяхната „работа“. Тогава те се концентрират по-добре.
Попиващият ум на малкото дете намира това, което му е нужно в
заобикалящата го среда и попива всичко около себе си. По този начин
детето конструира съзнанието си, сдобива се с памет, със силата да
разбира и способността да мисли. От тук следва да направим извод, че
до 3 годишна възраст съзнанието се развива и несъзнателно попива,
едва след това попиването на средата става съзнателно. Детето попива
езика на майката, нейната култура, религия, то обича родината си преди да се е родило. „Монтесори забелязва, че носталгията по родината е
остатъчно влияние от „духовния ембрион“, който е попил средата си“
[1, 23]. Според италианската лекарка у малкото дете има подсъзнателно умствено състояние от творчески характер. До третата година то
неосъзнато придобива всичките си способности. Това според нея е
„Попиващ ум“ и именно той превръща детето във възрастен.
Нормалното дете обича реда и конструктивните занимания. Преди
детето да се „нормализира“ истинско образование не може да започне.
Нормалността е първата предпоставка за умствено здраве [1, 12]. Ако
детето трябва да напредне, то първо трябва да се „нормализира“.
Според италианската лекарка лошото поведение на детето е вследствие на „умствен глад“ или чувство на неудовлетвореност.
Според Мария Монтесори характеристиките на нормализираните
деца са няколко:
1. Любов към реда.
2. Любов към работата, като под работа се има предвид заниманията
на детето. Важно е тези негови занимания да му носят радост.
3. Придържане към реалността.
4. Дълбока, спонтанна концентрация. Тази концентрация, често може
да изолира детето от това, което го заобикаля. Това явление е на по-високо ниво и дори може да бъде наречено феномен.
5. Любов към тишината и самостоятелната работа. Един по-висш процес и достигане.
6. Спонтанна самодисциплина като един от плодовете на свободата.
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Групите в метода „Монтесори“ са разновъзрастови, защото по-големите деца могат да помагат на по-малките, а същевременно те (големите) се учат на търпение. Мария Монтесори препоръчва разликата на
децата в групата да е до 3 години.
Много важна е подготвената среда в метода. В нея децата стават все
по-активни, а възрастният по-пасивен. Най–важната черта на подготвената среда е редът. Място трябва да има за всичко и всичко да си остане
на собственото място. Главно правило е: „Вземи предмета, работи с
него и го върни на мястото му“. С дидактическия материал се работи
върху дървени детски масички или на килимче, но върху специална постелка. Възрастният, разбира се, също е част от средата, но той помага
на детето да постигне съвършенство чрез собствените си усилия или с
други думи тук идва мястото на „Помогни ми сам да го направя“.
Подготвената среда дава възможност на детето да учи чрез собствената си активност в подредена и адаптирана към размерите му среда.
Монтесори средата прилича на детски дом. Картините са окачени на
нивото на децата и най-често показват сцени от реалния живот. Стените
са в неутрални цветове. Мебелите, освен че са с детски размери, са
леки и направени от дърво, за да се почистват и пренасят лесно. В двора има място за игра, домашни животни, пясък и вода, цветя.
Дидактичните материали в средата Монтесори приканват детето да работи, да се концентрира и да изпитва радост от това. Степенувани са от
по-прости, към по-сложни и винаги има контрол над грешката, така че
ако детето сгреши, то вижда своята неловкост.
Ролята на смесените (разновъзрастови) групи е много важна. Това
поощрява социалните умения на децата. Големите се учат на толерантност, а малките се учат от тях. Ролята на възрастния също е много важна. Той подготвя средата и е готов да посрещне нуждите на детето.
Възрастният е връзката между средата и детето, но той не се намесва в
усилията, които детето полага. Кога и как да се намесва са едни от найважните му таланти.
Придобиването на независимост е най-важната част от образователния процес. Независимостта е необходима за нормалното развитие
на децата. Свободата пък идва от стъпките към нея. Тя е жизнено важна
за развитието на волята и характера. Детето непрекъснато иска да бъде
независимо, както споменах по-горе, то все едно казва „Помогни ми да
си помогна сам“ [1, 28]. Това, което позволява на детето да бъде независимо, е любовта му към смисленото занимание. Когато средата му предоставя стимулиращи възможности за работа, детето се изгражда като
човек. Необходимо е възрастният да даде възможност на детето да я

изследва. Независимостта идва с отговорността към средата, към всичко и всички, които са в нея. Когато детето се научи да бъде отговорно
към тази среда, когато се научи на търпение и самодисциплина, тогава
ще се появи и неговата независимост.
„Волята на детето е умствената способност за избори и вземане на
решения за дадени действия. Силата на волята е двигателят, който тласка към успехи и постижения“ [1, 29]. Способността да искаш да направиш избор със съзнателно намерение се развива през първата част от
живота, а чрез практиката тази способност се засилва. Средата е длъжна да предлага много възможности на детето за избор.
Характерът са качествата и чертите, които ни различават едни от
други. Той се организира в съзнанието. „Тъй като личността е съвкупност от черти на характера и качества, специфични за определения човек, тя е по-дълбока от характера. Тя е енергия идваща от Духа, който е
способен сам да разбира себе си“ [1, 31].
Много важен е изводът на италианската педагожка, че:„Независимите
деца са по-щастливи“ [1, 33]. Често срещани отклонения могат да бъдат:
зависимост от възрастните, агресия, комплекс за малоценност, страх и
др. Мария Монтесори говори за два типа отклонения:
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1. Отклонения при децата със силни характери.
2. Отклонения при децата със слаби характери.
При силните характери можем да видим капризност и непокорство,
а при слабите разсеяност, вялост и т.н. Слабите характери много често
се страхуват и от тъмното. Работата на възрастния е да спре отклонението, когато то се появи. Той трябва да предлага интересни занимания
на детето и да насочва неговата енергия продуктивно. Преди всичко
обаче, е необходимо възрастният да открие причината за отклонението и чрез своите наблюдения да разбере как може да се канализира
отрицателната енергия. Възрастният винаги трябва да дава любов и
чувство за сигурност на детето. Необходимо е да бъде спокоен, последователен и с чувство за хумор.
Появата на нормализацията се случва внезапно. „В този момент отклоненията просто изчезват“ [1, 34]. Когато тези отклонения изчезнат
пред нас се появява едно щастливо, спокойно и послушно дете. Такива
деца физически и психически са по-здрави.
Начинът, по който се грижим за детето, е от огромно влияние за неговото бъдеще. От това как се грижим за него, зависи с какво самочувствие, то ще се изправи пред света. От огромна важност е, детето да
се чувства сигурно, спокойно и обичано.

Монтесори учителката насочва процеса на развитието на детето
и поддържа подготвената среда. Нейната роля е пасивна, докато
тази на детето е активна. Тя не толкова обучава, колкото направлява
естествената енергия и свързва децата със средата. Използвайки
„Урока от три части“ Монтесори учителката преподава индивидуални кратки уроци, след което дава възможност на детето да продължи само. То само избира работата си, както и кога и колко да работи.
Само избира и къде ще работи. Учителката винаги поощрява интересът на децата. Вътрешната самодисциплина на детето се постига
чрез доброволно повтаряне на спонтанна дейност, която води до
неговата умствена концентрация.
Важно е да се отбележи, че учителката в метода „Монтесори“ е
наречена директорка–ръководителка, защото тя по–скоро насочва,
отколкото преподава. Тя не е център на внимание, но е модел за
подражание. Целта � е да подготви децата за истинския живот и да
им помогне да развият своя потенциал. Директорката пази средата
и изготвя материалите, които са подходящи за „чувствителните периоди“ на обучение. Тя наблюдава системно децата и води отчет за
тяхното развитие. Следи интересите им и им помага да открият и
развият своите способности. Уроците и са кратки, интересни и ясни.
Самата Д-р Монтесори забелязва, че децата се учат не толкова когато слушат възрастния, колкото когато сами работят с предмета. Те се
учат най–вече от средата и от другите деца и именно затова средата
винаги трябва да бъде хармонична, подредена и в перфектно състояние. Да знае как да наблюдава и до колко да се намесва са едни
от най–важните качества на директорката. Решението да се проведе
урок тя взима в резултат от предварителните си наблюдения. Тя взима предмета, когато преподава и елементарно и точно показва как
се борави с него, след което оставя децата да работят сами. Уроците
се преподават индивидуално или в малки групи, но ръководителката през цялото време не обръща гръб на останалите деца. Самата
Мария Монтесори препоръчва „Урокът на три части“, особено за
уроци свързани с наименованието:
1. Какво е това?
2. Дай ми!
3. Това е [1, 41].
Много важен също така е и външният вид на директорката–ръководителка. Той е първата стъпка за спечелване уважението на детето. Тя е спретната, спокойна, внимателна и изпълнена с тихо дос-

тойнство. Притежава талант да очарова децата. Монтесори е категорична в твърдението си: „Директорката трябва да бъде добър слуга
на детето, но да служи на неговия дух, а не на тялото му“ [1, 45].
За да станат независими, децата е необходимо да развият двигателната си координация и контрол. Чрез „Упражненията от истинския живот“, те се учат не само да се грижат за себе си, другите и
природата, но и усъвършенстват фината си моторика.
Материалът за сензорна стимулация е създаден за децата от 3г.
до 6 г. Чрез сетивата те започват да класифицират сензорни впечатления. Когато виждат, помирисват, вкусват, децата сами започват да
класифицират и наименуват предметите и пособията. Според италианската лекарка, не е препоръчително и дори е вредно материалът
за сензорна стимулация да се дава на децата преди те да са готови за
него. „Преди представянето на този материал, те трябва да са придобили способността да се концентрират върху нещо, а това обикновено се случва чрез упражненията от Истинския живот“ [1, 42].
Монтесори забелязва, че децата от 0 до 5 г. са в чувствителен период за научаване на език и в този период те могат да научат, който
и да е език, от най–старинния, до най–новия. В този период средата
трябва да бъде богата на устни упражнения, стихотворения, приказки, разговори и т.н. От 4 г. до 7 г. е чувствителен период за математиката. Географията, историята, изкуството също са представени в метода „Монтесори“. Те са показани чрез материали и опит от реалния
живот. По география например децата учат не само държави и континенти, но и за хората и традициите на тези континенти и държави.
За тези предмети чувствителните периоди са след 6 г. , но детето
преди това се въвежда в тях, предимно чрез класифициране. При
заниманията с изкуство и музика на детето се дава възможност да се
изразява творчески и да изпитва радост от това занимание.
Според Мария Монтесори дисциплината не е факт. Тя е резултат
от непрестанно израстване. Дисциплината се развива и не може да
бъде научена. Тя е контролът върху себе си, който детето развива. Тя
се появява, когато детето концентрира вниманието си върху привличащия го предмет. Когато децата са самостоятелни, те се концентрират по–лесно. Тук е важно да се отбележи, че е много важен балансът между свобода и ред, защото редът и дисциплината дават
свободата на детето. Дисциплината, която ние търсим, е „активната
дисциплина“ или с други думи „Детето не е дисциплинирано, когато
сме го принудили да стои тихо и неподвижно като паралитик, то е
дисциплинирано, когато може да контролира себе си“ [1, 46].
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Когато детето може само да се справя с много неща то се чувства
уверено, учи се да се концентрира и да завършва работата си до
край. Така, чрез „Упражненията от реалния живот“ детето развива
своята дисциплина и логическо мислене.
Децата стават послушни, когато се научат да работят.
Непослушанието според Монтесори, почти винаги е в резултат на
„отклонение“. Наказанието не може да оправи нещата, а само спонтанната работа избрана от детето, която го води до концентрация.
С „Уроците по изящество и благоприличие“ децата се учат да бъдат приятели, да се изразяват и разрешават конфликти, а в
„Монтесори“ средата конфликтът се приема като възможност за
практикуване на социални умения. Основно правило също така е:
„Грижи се и уважавай всички хора, всички живи същества и всички
материални неща в нашата среда“ [1, 47].
Също така в средата „Монтесори“ задължително условие е от
всеки предмет да има само по един, за да се научат децата на търпение. Ако едно от децата е взело първо даден дидактичен материал,
другото дете е длъжно да го изчака да свърши работата си и чак тогава да вземе материала.
Ако детето направи нещо нередно, възрастният концентрира
вниманието не върху вече направеното, а върху това, какво ще се
направи от тук насам. Тонът не е обвиняващ, просто възрастният
обяснява какви са последствията от даденото поведение на детето.
Важно е той да приема децата такива, каквито са и винаги да бъде
позитивен. Да оценява усилията им като не ги хвали, а по–скоро ги
поощрява.
Извод: Методът на Мария Монтесори е алтернативен метод, все
по–популярен и приложим и у нас. Все по–често виждаме „Детски
къщи Монтесори“, а когато влезем вътре, обстановката действително е като в детски дом, с дървени столчета и масички и всяко едно от
децата работи с даден дидактичен материал. Все повече родители и
учители се интересуват и запознават в дълбочина с принципите и
идеите на италианската лекарка. В детските градини, също много успешно се прилагат някои от принципите на метода „Монтесори“.
Деца на 3 години са в група с 6 годишни деца. Те все по–рядко сядат
на столчетата с „ръцете на коленцата“. По–често са прави около учителката или седнали на килимчето на пода.
Методът на Мария Монтесори е с много положителни страни и
помага на детето да се развие, като му дава увереност и готовност за
живота. То се учи да се грижи за себе си, за природата и за останали-

те в „средата“. Разбира, че е част от семейството на хората по целия
свят. Учи се да се изразява творчески, учи се на търпение и толерантност към другите.
Методът според мен е много креативен и тепърва ще става все
по–приложим и в България.
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Психологически предпоставки за формиране
на интерес към музикалното изкуство при деца
Милена Ант. Томанова
Резюме

Статията представлява опит да се опише влиянието на музикално изкуство върху развитието на основни психични процеси при подрастващите. Включени са мнения на водещи психолози по въпроси, свързани с темата.
Статията защитава позицията, че общуването с музикалното изкуство
осигурява качествено и пълноценно развитие на психологическите характеристики на личността и формира интереса на човек към музикалното
изкуство.
Abstract

The article presents an attempt to describe the influence of musical art on the
development of basic psychic processes in adolescents. Views of leading psychologists
on issues related to the topic are included. The article defends the position that
communication with the musical art provides a qualitative and complete development
of the psychological characteristics of the personality and forms the interest of the
person in the music art.
Формирането на интерес към музикалното изкуство е процес, който
започва още в най-ранна детска възраст. Още от невръстна възраст у
детето е закодирано възприемането на музика – песните на майката за
успокоение и приспиване, музиката, която звучи в ежедневния живот
на родителите по време на растежа на детето и т.н. В семейната среда
започва неговото естетическо възпитание, важен дял от което е музикалното възпитание. Музиката има изключително силно поле на въздействие – тя следва човека навсякъде и е свързана с всички поводи,
произтичащи от неговия социален живот. Първият досег на детето с
нея – семейството е от решаващо значение за формирането на отношение към музиката и се полагат основите на неговите музикални възприятия и музикална култура и съответно – интерес към музикалното
изкуство.
Съществуват психолого-философски обяснения на понятието музикален интерес. Едно от мненията принадлежи на Елена Яковлевна
Бурлина. Бурлина смята, че интересът на личността зависи от взаимовръзките между обществото и отделния индивид. Казано с други думи,
интересите, потребностите на отделния човек са продиктувани от обществото. Понятието музикален интерес Бурлина разбира като реали88

зирането на потребност от музика, наличие на съзнателен избор за
слушане на музикални произведения. Както беше споменато по-горе,
музикалният интерес в най- ранната детска възраст е продиктуван
главно от външни фактори като семейната среда, което подкрепя твърденията на Бурлина.
Друго необходимо условие за предизвикване на интерес към дадена дейност е наличието на предмет и осигуряването на достъпност до
този предмет или – за да се предизвика интерес към музикалното изкуство, трябва да са налични образци на музикалното изкуство, които да
бъдат достъпни за възприемане и осмисляне. Това е важно условие,
което гарантира сближаване с музикалното изкуство и съответно –
формиране на интерес към него и за бъдеще. Бурлина изтъква три етапа на въздействие на дадената дейност върху субекта, за да се превърне тя в потребност/интерес:
Отражение – това е отразяването на дейността в съзнанието на
човека. В случая се отнася за първоначалното впечатление при възприемане на музикално произведение,
Осъзнаване на предмета на дейността или осъзнаване на възприеманото музикално произведение. В този етап се поражда емоционалната ангажираност на субекта към дадената творба, неговото лично
отношение към нея,
Формиране на волево действие, предизвикано от отражението на
предмета и от неговото емоционално преживяване. Тук е мястото на
духовната активност на личността, която е предизвикана вследствие
на първите два етапа от възприемането на музикалната творба. При
този етап се изразяват пасивните и активни форми на поведение на човека, свързани със съответната дейност. Първите (пасивните) се характеризират сактивиране на волевото потребление на възприетия предмет, а вторите (активните) – със създаване на произведения с естетическа стойност.
Бурлина споменава още, че музикалният интерес може да се
изразява в няколко начина на поведение на човека:
Пасивно – свързано с нецеленасочено, случайно възприемане.
В този случай става дума за възприемане на музика от заобикалящата в
ежедневието среда, музика, която звучи, а ние я възприемаме случайно, без ясно поставени цели и задачи за тази дейност,
Полуактивно – при него възприемането на творбата се предхожда от предварителна подготовка, т.нар. „аналитично“ възприемане.
Един такъв пример за аналитично възприемане се среща при възприемане на музика в организираните учебни посещения на концерт или
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спектакъл – учениците са подготвени с информация за композитор,
епоха, стил, жанр, поставят се задачи за целенасочено проследяване
на музикалната творба,
Активно – при него субекта се насочва към изпълнение или съчиняване на музика.
С подобна насоченост е и разработката на Вера Белобородова за
особеностите на възприемането на музика като психологически процес, отразени в нейния труд „Музыкальное восприятие школьников“. Тя
говори за няколко етапа, през които преминава възприемането на музика и изграждането на цялостен музикален образ у възприемащия:
Първи стадий – възниква с първото прослушване на музикалното произведение
и се характеризира с дифузност, неразчленимост и смътност при
възприемането на музикалния образ,
Втори стадий – специфично за него е разчленяването и по-ясното оформяне на
характерни музикални моменти от творбата; по-ясна диференцираност на музикално- изразните средства, използвани в него. Проявява
се при повторно възприемане на цялата творба или на определени моменти от нея,
Трети стадий – характеризира се с възможност за цялостно
емоционално разгърнато възприемане на музикалното произведение.
Проявява се при последващи проследявания, когато човекът/детето
знае какво ще чуе и види, произведението е познато, има любими моменти, които очаква и това предизвиква определена емоционална
нагласа.
Подобно поетапно разглеждане на развитието на музикалното възприятие се поддържа и от Вячеслав Медушевски в труда му „Проблмы
становления музыкального восприятия“.
Съвкупността от трите етапа на рационално, емоционално и волево
въздействие на музикалното изкуство върху човека формират музикалния интерес. „Не може да възникне интерес към това, което не е
отразено в съзнанието и което не предизвиква емоционално преживяване <...>“[1]. Може да се направи и друг извод, който засяга музикалния интерес – „<...> у човека не може да се пробуди интерес към един или
друг вид музика само с думи (или с други извънмузикални средства), без
да му се даде възможност да опознае тази музика, да проникне в нейния
свят.“[2].Тези психологически етапи на музикалното възприемане са
възприети от музикалната педагогика за разработване на ефективна
стратегия за качествено застъпване на дейността музикално възпри-

емане в образователната дейност.
От дотук казаното може да се направят няколко обобщения:
важно условие за наличие на интерес към музикалното изкуство при децата е тяхната най-първа връзка с музиката – семейната
среда и вниманието, с което се подхожда в най-ранната им възраст за
формиране на вкуса и предпочитанията им към музиката,
училищната среда и наличието на адекватно присъствие на
жив контакт с музиката –посещения на концерти и спектакли е важно
условие за проибщаване на децата към музикалното изкуство,
стимулиране на емоционалното преживяване по време на възприемане на музика чрез подходящи разкази за музикалното произведение, композитор, епоха и т.н. осигуряват верен път към музиката.
Формирането на интерес към музикалнто изкуство е неминуемо
свързано и с някои психологически и възрастови особености, характерни за дадена възрастова група. В случая става дума за деца и в следващите редове ще бъдат описани някои по- съществени характеристики на децата от гледна точка на общата, възрастовата и музикалната
психология. Целта не е да се прави цялостно психологическо описание
на възрастовата група, а да се вземат под внимание само тези, които
имат отношение към разглеждания проблем в настоящата статия.
Известни са връзките между изкуството и психологията и онзи дял
от тази наука, който разглежда влиянието на изкуството върху развитието на лично стта. Редица проучвания определят процесите, които
оказват влияние върху човека. Такива теоретични практитки осигуряват широк спектър от възможности за тълкуване на влянието на музиката за цялостното формиране и развитие на човека. Тези тълкувания
са подкрепени от неразривната връзка между музиката като явление и
феномен и психологията като наука. Тази връзка се изразява в дълбоката емоционална същност, характерна за музиката и емоциите, които
са обект на разглеждане от науката психология.
Ще бъдат разгледани няколко теории, които засягат характерни белези за развитието на децата, изказани от водещи психолози, които могат да бъдат съотнесени към развитието на подрастващите и влиянието на музикалното изкуство за осъществяването на този процес.
Жан Пиаже – швейцарски психолог, биолог, философ, предлага идеята за адаптивната природа на интелекта. Тя се изразява в способността за приспособяване на човека към средата, която го заобикаля.
Взаимодействието на детето със света, неговата адаптация към него,
според Пиаже, е в основата на способността за усложняване на мисловната дейност и за усвояването на знания. Той смята, че човек през
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целия си живот е активен и любознателен и интерпретира събитията от
заобикалящата го среда по някакъв начин. И именно интерпретацията
на събитията, а не самото събитие определя съответното поведение на
индивида. Съотнесено към темата за музикалното изкуство и психологическите предпоставки при децата за пълноценно общуване с него,
може да се каже, че възприемането, интерпретирането, емоционалното осмисляне на дадено музикално произведение от деца зависи до
голяма степен от психологическата нагласа на детето в дадения момент. Възприемането и интерпретирането са в пряка връзка с емоционалното и психологическо състояние на индивида. Качеството на възприемане на музикална творба зависи от степента на подготвеност на
детето за този акт – и в психологическо, и в музикално отношение. От
този момент зависи и емоционалният отклик към творбата, която се
възприема – дали ще бъде приета, „разбрана“ и харесана, или напротив
– ще бъде отхвърлена. Логично е да се предположи, че дори единичен
случай на неразбиране, неподготвеност за възприемане на музика,
може да доведе до отхвърляне на музикалното изкуство от живота на
детето изобщо.
Пример (от личен опит – авт.): В обкръжаващата среда детето никога
не се е сблъсквало с класическото пеене. При посещение на концерт с
участие на класически певци, детето се оказва неподготвено за този
вид музикално изпълнение и реагира с реакция на учудване, а в някои
случаи със смях или подигравка на пеенето.
От голямо значение е дали от подрастваща възраст детето е възприемало случайно или целенасочено музикални произведения от различни стилове и епохи, дали е участвало в някакви музикални мероприятия, дали в семейството се цени качественото музикално изкуство.
Това повлиява на неговото предразположение в бъдеще за пълноценно възприемане на музикални творби и е в основата на формирането
на интерес към музиката.
Уайлдър Пенфийлд, известен американски неврохирург, работил
през миналия век, „открива, че мозъкът е високо чувствително записващо устройство, в което се записва всичко, докоснало се до нашите
сетива, мисли и преживявания. Чувствата са неизменна част от всеки
запис. Записва се ситуацията такава, каквато е възприета в момента, а не каквато реално е.“[3] Ако това твърдение се разгледа във връзка с разисквания в статията въпрос за общуването на децата с музикалното изкуство, може да се каже, че при съзряването е от особена важност по какъв начин се подхожда към представянето на музикалната
творба. Децата трябва да са емоционално мотивирани, психически

подготвени за този акт, тъй като за мнозина той може да е първото подобно преживяване. От този момент до голяма степен зависи по какъв
начин ще бъде възприето от тях това изкуство в бъдеще – дали ще предизвика приятни емоции и желание за посещение на такива мероприятия или неудоволствие, страх от новото и непознатото и съответно –
нежелание за общуване с музикалното изкуство. В педагогическите разработки има подходящи предложения за това как да се мотивират децата при посещение на концерт, спектакъл иливъзприемане на музика в
час.
Психолозите определят няколко психологически особености, характерни за началната училищна възраст: Зигмунд Фройд говори за
доминиране на интелектуалните действия и интереси, за интензивно
развитие на психиката; „според Виготски водещият психичен процес е
нагледно-образното мислене. Водещата дейност, според Елконин –
ученето...Ериксън смята, че в началната училищна възраст се развиват преди всичко практическото и познавателното АЗ.“[4]
Тъй като обект на въздействие в настоящата статия са децата, важно
е да се определят някои от по-основните психологически особености,
характерни за детската възприемчивост. За това явление подробни
сведения дава Наталия Ветлугина в нейния труд „Возраст и музыкальная восприемчивость“, поместен в книгата на Валентина Манолова
„Музикална психология – христоматия“. Ветлугина засяга въпросът за
преобладаващата естетическа страна на възприемането на музика и по
- точно – водещата емоционална отзивчивост на децата при възприемане на музика. Според нея, още в първите месеци от живота си, детето проявява импулсивни реакции на покой или оживление, когато слуша музика. По-късно – при целенасоченото музикално възпитание детето също проявява емоционалност на определена музика – радост,
тъга и едва след това детето възприема изразните средства на музиката. В процесът на слушане на музика, освен че се полагат основите на
музикално -слуховата култура, се зараждат и признаци за естетическа
култура у децата, изразена в способност да се изслушва произведението до края, да се „схване“ характера и др. По- висш етап от естетическото възприемане на музика, Ветлугина определя не само емоционалния
отклик, преживяването на музикалния език, но и способността за оценка на изразните средства, заложени в творбата. В своята разработка,
Ветлугина се придържа към твърдението, което е с особена ефективност за опознаването на музикалното изкуство, че в процеса
на възприемането трябва да се върви от цялостното възприемане
към диференциране на музикално-изразните средства, т.е. – от
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цялото към частите. По този начин се осигурява по-пълно и ясно
възприемане на музиката, като от особено важно значение е да се
наблегне на най-ярките музикални моменти, които съответстват
на детската възприемчивост.
Музикалната психология, базирайки се на данни от общата психология, достига до задълбочени анализи относно процесите, които имат
отношение към формиращите човека психологични процеси и явления при взаимодействие с музикалното изкуство. Ще бъдат разгледани
основни психични дейности, които от гледна точка на общата и музикалната психология могат да бъдат добре повлияни и развити от общуването на човека с музикалното изкуство.
Основна психична дейност е вниманието – „Вниманието е насочеността на психическата дейност и на нейната съсредоточеност
върху обекта, който има за личността определена значимост.“[5]
Вниманието притежава няколко основни характеристики: насоченост
и съсредоточеност. Насочеността се определя от волевият или неволеви избор на нейния обект. Съсредоточеност е способността за откъсване от всяка друга дейност, която не се отнася до дадената или – погълнатост и задълбочаване в дейността. Съществуват няколко основни
вида внимание: непреднамерено или неволево, при което без предварително да бъде поставена цел да се внимава, дадено нещо привлича
вниманието върху себе си неочаквано, с контрастно на настоящото
състояние. Преднамерено или волево внимание съществува, когато
ясно са поставени предварителни цели за внимание. Характерно за децата е наличието на неволево внимание. Един от начините за провокирането му чрез музикално изкуство е присъствието на ярки музикални
образцив живота на децата в тази възраст. Произведения с ярка мелодичност – лесно усвояема и запомняща се, с добре подбрани, характерни и контрастни моменти провокира интереса на децата. Сценично
пространство с добре аранжиран декор, ярки и красиви, цветни костюми от музикален спектакъл също могат съвсем естествено да насочат
неволевото детско внимание върху себе си. По този начин се осигурява и пълното и емоционално преживяно възприемане на произведението, което е от първостепенно значение за формирането
на потребност и интерес към музикалното изкуство. В процеса на
възпитанието възниква и волевото внимание. При подрастващите волевото внимание започва да се развива в процеса на играта, но тук то
все още не е достатъчно задълбочено. Общата психология отразява
голямото значение на учебния процес при формирането и затвърждаването на волевото внимание. Един от начините за провокиране на

този вид внимание при запознаване с музикално произведение е поставянето на конкретни художествени задачи, предшестващи прослушването и създаващи нагласа за цялостно прослушване на
творбата.
Друга основна психична дейност, която е пряко свързана с музикалното изкуство е възприятието. Психологията го формулира като способност на съзнанието да отразява предмети или явления и да ги обединява в цялостни образи. Възприятието на музика следва тази психологическа насока – да се възприеме музика означава възприемане на
„цялостния предмет, на цялостния образ. Музикалното изпълнение
въздейства върху нас не само с единството на отделните си компоненти – мелодия, хармония, ритъм, динамика, но и със своето смислово съдържание“[6] Борис Асафиев казва, че възприемането на музика, с
всички обуславящи този процес елементи, води до нов вид обогатяване на жизнения опит – до навика да се мисли не само с понятия, но и
със звукови представи. Редица други автори изказват своите разсъждения относно възприемането на музика. Вера Белобородова казва, че
„<...> в процеса на музикалното възприятие се извършва не просто
отражение на предметите и явленията от действителността, а
отражение на предметите на изкуството.“[7] Това, според нея, свързва музикалното възприятие с възприятието за красивото, което на
свой ред е свързано с естетическата страна на музикалното възприятие. Музикалната психология определя няколко основни характеристики на музикалното възприятие: усет за височина на тона, усет за сила
на тона, усет за тембър, усет за ритъм. Височината, силата на тона, тембърът и ритъмът са компоненти, които са напълно разпознаваеми в
музикално произведение и ако бъдат осигурени достатъчен брой (и
количествен, и качествен) проследявания на дадената творба, би могло да се стигне до ясно различаване на детайлите на музикалната тъкан. В тази насока може да бъде разглеждан и въпросът за мелодичен и
хармоничен слух, както и за ладотонален усет. При предварителна подготовка и изградена способност за разпознаване на елементите на музикалния език, могат да бъдат поставяни като задачи за тяхното проследяване по време на цялостното прозвучаване на произведението,
защото, както бе споменато, интерес за качественото музикално запознаване с музикално произведение е цялостното, целенасочено и емоционално негово възприемане.
Музикалното възприятие е важен дял от музикалната психология, който е от основно значение при възприемането на музикални произведения от деца. Обхождането на по-основни моменти от
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музикалното възприяте е направено с цел да се определи значимостта на възприятието като цяло за развитието на човека и в
частност да се отбележат по-важните специфики на музикалното
възприятие и неговата способност за формиране на личността.
Музикално-слуховите представи, паметта и въображението са
друг психологически аспект, върху чието развитие общуването с музикални произведения също могат да дадат положително отражение.
Музикално-слуховите представи се проявяват в способността за възпроизвеждане на мелодия по слух и са пряко свързани с музикалната
памет. Ако се приеме пояснението на общата психология, че паметта е
запомнянето, запазването и последователното възпроизвеждане на
собствения опит, то може да се каже, че онова, което е било запомнено
по време на възприемане на музикално произведение и е възможно да
се възпроизведе – мелодия, ритъм, е свързано с активирането на музикално слуховите представи. До голяма степен те са свързани с нагледно-образното мислене и прерастването в така нареченото от психологията отвлечено мислене или мислене с абстрактни понятия. Този вид
мислене(абстрактното) е особено характерно за музикалното изкуство, при което образният свят се гради изцяло на абстрактни
понятия.
„Въображението или фантазията, както и мисленето, принадлежи
към най- висшите познавателни процеси, в които ясно се разкрива специфично човешкият характер и дейността на хората.“[8] Пак в общата психология се изтъква характерната особеност на въображението –
че това е да си представим готовия продукт от дадена дейност, преди
още да сме се захванали с тази дейност.
„Въображението е необходим елемент от творческата дейност
на човека, изразяващ се в построяване на образа на крайния резултат
и на междинните продукти на стимулиращия тяхното предметно
въплъщение труд“[9] Психологията свързва въображението с мисленето. Дадена проблемна ситуация може да бъде решена при активирането на мисленето и въображението, като особеното е, че въображението борави с представи, а мисленето – с понятия. В музикалното изкуство въображението има основно място. Ако приемем изходната
точка на психологията за дефиниране на въображението, което бе споменато по-горе, може да се каже, че музикалното изкуство не би могло
да съществува без идеята за цялостното произведение – концерт, пиеса, опера и др. – да бъде ясно начертано в ума на композитора или изпълнителите. С други думи – от особена важност за наличието на музикално творчество – композиционно или изпълнителско е представата

или въображението за готовия продукт да бъде активна и ясна. От друга страна – възприемащия дадено музикално произведение трябва
също да активира и да възпита въображението си така, че да е способен да преживее музикалното събитие и да развива интензитета на
тези преживявания.
Възможността за развитие на въображението чрезмузикално
изкуство при деца има своите научни доказателства в музикалната психология и педагогика. Известно е, че децата мислят с нагледни образи. Докосването до живото музикално изкуство – посещение на концерт или музикален спектакъл би могло да насочи тяхното въображение в нови и свързани точно с музикалното изкуство посоки. Надграждането върху така положените основи на
музикално възприятие в по-голяма възраст, могаже да доведе до
по-лесен начин на боравене с музикалния език, разбиране на изграждащите музиката елементи и формиране на мислене с музикални представи.
В заключение може да се обощи, че изграждането на основните
психични процеси при развитието на човека могат да бъдат много
добре повлияни от общуването с музикалното изкуство. Особено
подходяща възраст за активиране на този процес е детската. В
тези години от развитието на човек с особена интензивност се развиват основните психични процеси. Присъствието на музикалното изкуство в тези години от израстването може да повлияе много
благотворно като подпомага цялостното психологичнеско изграждане на младия човек. Музиката със своята специфична естстическа природа, съумява да изгради културни, хора с богато въображение, качествен вкус и изпитващи потребност от общуване
с изкуство.
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АНОТАЦИЯ
Статията представлява опит да се опише влиянието на музикално изкуство върху развитието на основни психични процеси при подрастващите. Включени са мнения на водещи психолози по въпроси, свързани с темата.
Статията защитава позицията, че общуването с музикалното изкуство
осигурява качествено и пълноценно развитие на психологическите характеристики на личността и формира интереса на човек към музикалното
изкуство.
RESUME
The article presents an attempt to describe the influence of musical art on the
development of basic psychic processes in adolescents. Views of leading psychologists
on issues related to the topic are included. The article defends the position that
communication with the musical art provides a qualitative and complete development
of the psychological characteristics of the personality and forms the interest of the
person in the music art.

„Тихата революция в скулптура“ е изследване, насочено едновременно и
към историята, и към изкуството. Целта е навлизайки в този толкова използван от историците израз, да се представи един процес. Процес вървящ
успоредно с живота на хората, с тяхното израстване. Да се покаже как един
на пръв поглед фиксиран в историята прогрес е всъщност резултат от
множество опити, успехи и падения. Най вече да се покаже как една индустриална революция, която постепенно започва да се налага в живота на
хората под една или друга форма, изиграва важна роля и в развитието на
изкуството. Материалите, които биват създадени дават така нужната
свобода не само в мисленето, но и в реализирането на съвременната скулптура. „Тихата революция“, не е само революция в изкуството, а революция в
съзнанието.
Abstract

The “silent revolution in sculpture” is a study aimed at both history and art. The
goal is to get into this so-used by historians expression, to present a process. A process
running parallel to the lives of people, with their growth. To show how a seemingly
fixed progress in history is in fact a result of multiple attempts, successes and downs.
Most of all, to show how an industrial revolution, which has gradually begun to
impose life in people in one form or another, has also played an important role in the
development of art. The materials that are created give the necessary freedom not
only in thinking but also in the realization of modern sculpture. “The Quiet Revolution,”
is not only a revolution in art, is a revolution in consciousness.
„Тихата революция в скулптурата3“, е изследване насочено към материалите използвани от скулпторите на XX век. Развитието им, налагането им в ежедневието и отражението, което те оставят в съвременното изкуство са процеси, които е необходимо да се разгледат в исторически план. Целта на изследването е да изясни грешно създаваните
разбирания относно тези процеси и посредством фактология да се
изгради посока на мислене в хората. Обект на изследването е метала,
като идеята е да се покаже пътя на неговото израстване от средство за
оцеляване, през ролята да задоволява ненужните потребности на ежедневието, до момента на налагането му в живота на хората, съответно
и в изкуството.
3 „Тихата революция в скулптурата“ е статия, която е част от по-задълбоченото ми проучване на тема „Индустриалният
метал и употребата му в скулптурата“. Тук проучванията визират основно причините довели до изместването на традиционните материали в скулптурата с по-съвременни.
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Несъмнено статия като тази, не може и няма как да обхване детайлно и с цялото многообразие от факти, цитати и разсъждения, процес
обвързан с вековната промяна в нагласите на нуждите и разбиранията
на човечеството. За да се постигне изчерпателен отговор е нужно да се
погледне в един дисертационен задълбочен план. Въпреки това, дори
и в опростен вариант, конкретното изследване ще даде посока на мислене и отправна точка позволяваща на отговорите да вземат превес
над въпросите.
Когато говорим за революция, в съзнанието на човек се появят множество тревожни картини. Бунтове, преврати, войни. Несъмнено ежедневието в днешно време е причина в лицето на думата революция често да мислим за най-лошото. Когато разглеждам темата за „Тихата революция в скулптурата“, аз визирам конкретно развитието на материал
като метала, използван в живота на хората под една или друга форма.
Често историците, в случая тези които отправят своите проучвания към
изкуството, задават определена точка в историята като начало и край на
събития важни за развитието на човечеството. Задаването на една такава точка не е само продукт на техните изследвания, а и отправна точка за
множеството ученици и студенти занимаващи се с изкуство. Тук всъщност се крие и един съществен проблем, а именно че обикновено определеното събитие се приема като резултат от събития и фактори състояли се в рамките на ден, седмица или година. Важно е да се разбере, че
понякога някои събития са резултат от процеси влияещи си взаимно в
продължение на векове. В този ред на мисли, трябва да се направят някои съществени уточнения. Ако се опитаме да свържем думите революция и скулптура, и най вече скулптурата на XX век, то ние трябва да подразбираме т. нар. индустриална революция. Това поне е основното разбиране. Тоест времето, което в случая историците приемат като периода
между 50-те години на XVIII век до наши дни. Времето когато фактически
метала започва засилено да се добива, обработва и налага във всекидневието на хората. Както казах по-рано, има събития които макар историците да ги фиксират в определен исторически диапазон, те са резултат
от много по-дълъг процес. Всяко едно открие е резултат от множество
опити, грешки, както и от съответните изводи. Точно заради това, темата
за „Тихата революция в скулптурата“ не е просто Индустриалната революция в скулптурата. Със заглавие като това, аз искам да насоча вниманието към много по ранни етапи. Да разгледам как започва използването на метала. Под формата на какви нужди той продължава да се развива, как започва да се налага в живота на хората, за да се стигне до момента в който някой ден, скулпторите ще възприемат този тип материал като

средство на своето изразяване. Използването на метала през различните епохи се приема от историците, макар и грешно като отделни фиксирани във времето събития. Всичко, което се случва от откриването на
метала и неговите производни до днес е резултат от един общ процес,
макар да се набляга на Индустриалната революция като доминиращо
събитие. Говорейки за „Тихата революция в скулптурата“, то аз визирам
целия процес от откриването на метала до налагането му във всяка сфера от живота на хората.
Скулптурата има сравнително богато разнообразие от изразни средства. Керамика, гипс, дърво, камък. Говорейки за скулптура, дори в миналото метала не е напълно непознат.(фиг.1). Тук примерите са свързани с
бронза и неговите отливки. Такива има още 450 г. пр. н. е, като тук гръцката скулптура дава своя принос. 4 Въпреки това, многообразието от материали е недостатъчно ако гледаме тази времева дистанция. Същите
тези материали посочени по горе, са били използвани в рамките на векове, без да съществува съществена промяна. Докато в един момент, в
резултат на редица събития се преоткрива една нова вълна от материали. Различните видове метали както и многообразието от прозрачни и
полупрозрачни продукти на индустрията създават впечатлението за
процес, който като че ли се случва от днес за утре. Във всеки един случай, липсата на факти е причина за грешно създавана представа относно
това колко е голям процеса на появата на един материал или по точно на
неговото налагане в съзнанието на хората. Съответно важно е да се отбележи, че до голяма степен, идеите са обвързани с материала. Това от
своя страна е фактор който отчасти несъзнателно спира идейния прогрес в скулптурата в периода преди 50-60те години на XVIII век.
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фигура 1. “Колесничарят“ от Делфи
снимка: интернет (web 1)
Разбира се, важно е да се отбележи, че не
изкуството е причина за търсенето и създаването на материали, с които да борави скулптора или поне не в началото, а по скоро създадените материали, продукт на индустрията, провокират към създаване на нови идеи в изкуството. Тоест говорим за залагането на определена посока на мисълта в резултат на тази
революция от появяващи се нови материали.
4
„Колесничарят от Делфи“ е една от най ранните бронзови статуи на гръцкото изкуството, чиято датировка е от
около 450 г. пр. н. е.

Материала, около който ще се съсредоточим е метала и по специално желязото, чугуна, стоманата, и съответните производни. Бронзът
вече е познат, както споменахме и то от не малко време. Много проучвания показват, че има около 755 млн. млрд. т. желязо в земната кора,
като една малка част, която е концентрирана в руди и може да се използва в промишлеността. Колкото до алуминия, той е почти двойно
като съдържание. Близо 1400 млн. млрд. т. Като количество се води
най-разпространен. Важно е да се отбележи че с годините, все по се
модернизира техниката за добив и обработка на рудите, в резултат на
което добитото и обработено количество метал под една или друга
форма се увеличава изключително бързо. Тоест темповете нарастват,
което разбира се е обвързано и с потреблението. Така ако 1970 г. добива като цяло на въглища, нефт, желязна руда и др. се е равнявал на осем
млрд. т, то само за пет години той се увеличава на 11 млрд. т5. Важно е
да се уточни, че в България ние сме бедни откъм метал в рудните си
находища, което е и причина за допълнително внасяне от другите
държави.
Има много причини метала да се наложи като материал във всички
сфери от живота на хората. Те главно са свързани с неговите физически
характеристики.„Металът е материал, който притежава метален блясък, пластичност и висока електро и топлопроводимост“[1]. Тези свойства се дължат на неговата структура и е важно да се отбележи че биват
различни, при различните видове метал. Важно в този ред отличително
качество е пластичността. Тоест свойството да бъде деформирано.
Това свойство също се дължи на неговата структура и затова различните видове метал, предвид техните физически възможности, имат съответното си приложение в живота на хората. Меките метали имат една
цел, докато твърдите и трудни за деформация метали влизат в създаването примерно на конструкциите на сградите . Ако се налага да говорим за възможностите, то тук много важни свойства са твърдостта,
еластичността, якостта. Различните метали има своят характеристика,
която е определяща за тяхното предназначение. До голяма степен приноса, който те имат в изграждането на сградите се дължи на факта, че
при динамични условия като земетресенията, метала може да поеме
вибрациите от трусовете и благодарение на своята еластичност да възвърне своята форма. Докато при материали като тухлата и другите градивни за времето материали, силно полевите условия могат да костват
живота на сградата. Разбира се тяхната еластичност си има граници и
5
Това са сравнителни цифри, с които борави Проф. к. т. н. инж. Георги Вълев в„ Технология на минно-добивната
промишленост“.

след определена деформация има възможност метала да не възвърне
своята начална форма. Каквито и недостатъци да има, то те са много
по-малко от плюсове, което съответно води до все по-засилената му
употреба.
Едни от най старите открития свързани с изделия от метал, датират
около 6000 г. пр. н. е. Като тук трябва да разбираме различни дребни украшения както и най-важното за момента, а именно оръдията на труда. С
времето добиваното количество метал става все по-голямо, като с това се
развиват и технологиите. Големината на създадените изделия се увеличава, съответно и сложността. Трябва да се отбележи, че медта е усвоена
по-рано от желязото. В самото начало е използваната т.н. студена обработка, като благодарение на каменни сечива, парченцата самородна мед
била деформирана главно за различни украшения. Когато хората откриват, че рудата има възможност да се топи и съответно като изстине да
стане отново твърда, това дава началото на древната металургия. С това
започва умишлено да се създават не случайни форми, а такива със съответното приложение. А най-голямо такова е създаването на оръдие на
труда. Тук говорим за оръдия за обработване на земята, за създаване на
остриетата на различните стрели и копия. Главното в случая е създаване
на възможности, които да спомогнат за изхранването и за защитата на
общностите, които се създават. Смята се, че едва около 4 хил. г. пр. Хр. започва умишленото добиване на руда от различни открити за времето си
находища. Технологията на добиване е колкото проста, толкова и практична. Късовете руда са нагорещявани чрез създаден огън, после рязко
биват охлаждани и когато се напука, в цепнатината се пъхат дървени клинове. Те от своя страна се навлажняват, а с надуването си, те разбиват парчетата руда. Осъзнавайки нуждата от този вид материал като метала, човека се научава да е практичен и съответно да улеснява своята работа. За
това свидетелства простотата в технологията на добив. Топенето става
близо до мястото където хората извличат рудата. Съответно и пещите се
развиват с времето. От обикновени ями, през такива които са изградени
от камък и обмазани с глина, та така до сегашните професионални леярни, където дневното количество разтопен метал е повече отколкото в
древните за цяла година. Около 3 хил. г. пр. Хр. е и времето когато освен
медта започва обработката и топенето на злато, сребро, бронз.
Благодарение на по ниската температура на топене и по голямата си
твърдост, бронза в много отношения измества медта и дълго време заема
важна роля в социалния, икономически и културен живот на хората. Със
знанията за топене на метала, хората се научават да леят в определена
форма, което спомага за развитието на занаятите, на земеделието. Трябва
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да отбележим, че постепенно метала под неговите различни форми и съответно приложения заема все по-голяма роля в живота на хората.
Колкото до желязото, то навлиза почти по едно време с медта. С неговата
температура на топене от 1539 градуса по целзий се борят дълго време. В
началото леенето бива непълно с възможност по скоро да се създадат
условия за коване, отколкото да се излива в съответната форма. Дълго
време температурата от 1100 градуса е единствената възможна граница.
Трябва да сме наясно, че когато говорим за желязо, то никога не е в чист,
самороден вид. То винаги влиза в състава на минерали като магнетит, хематит или други. Относно неговата твърдост, важна роля играе въглерода
или това до каква степен ще влиза в състава му. За разлика от сега, когато
желязото може да притежава високо съдържание на въглерод, то в началото процентите не са високи. В днешно време използваме понятието
„въглеродна стомана“. В живота на хората, функцията на метала се развива. От средства за защита, през средства за обработка на земята, уреди за
обработка на дърво като чукове, длета, триони, а в последствие панти и
ключалки. През XV век нуждите от метал стават все по големи като в някой по-големи за времето си градове като Бреша6, фабриките за оръжия
наброяват 200. Други области стават известни с качествените си ножици
за стригане. С времето се обособяват райони, всеки от които е характерен с някакво конкретно производство от метал, символ на определено
качество. В рамките на три века, производството на метал под една или
друга форма скача над десет пъти./1500-1800 г/. Несъмнено различните
качества на метала са фактор, който определя за какво ще се използва
съответния продукт, както и пазарната му стойност. През XVIII век желязото и медта са сравнително равностойни. Тогава обшивката на корабите се
прави от мед. Има моменти в които стойността и е по-близка до среброто
и златото отколкото до желязото. „В Омировата епоха, когато бронята на
един войник струва три чифта волове, един меч-седем, а мундщукът на
коня-повече отколкото самото животно“[2] темповете на добив и обработка на метала са изключително големи. Трябва да отбележим, че колкото и да са бързи процесите на развитие, то те не са достатъчни. Поне до
50-те години на XVIII век. До голяма степен количеството произвеждан
метал до тогава, задоволява определени потребности. Въпреки това,
през вековете метала се налага и утвърждава като материал, като средство за задоволяване на много от нуждите на хората. Това съответно е
причина технологиите на добиване и обработка да се развиват постоянно с единствената цел да навлезе още по масирано. Идването на индустриалната революция всъщност е резултат от това цялостно развитие.
6

Бреша е вторият по големина град в региона на Ломбардия.

104

Въпреки това, когато говорим за налагането на метала, историците визират XVIII век. Това отчасти е разбираемо. Тук изключително съществен
пример е Айфеловата кула. Открита 1889 г., в изграждането и влизат 7300
тона нисковъглеродна мартенова стомана. В този момент това количество е достижимо. Докато само 50 години по рано, всички металургични
заводи на Европа и Америка са нужни за постигането на такова количество. Това мисля е съществен пример, който показва с какви темпове
всъщност става промяната. Докато в началото всичко се развива доста
по-бавно, то в един момент, с изграденото базисно ниво, напредването
става на базата на надграждането, а не на големите открития. Желязото се
оказва изключително перспективен материал. Айфеловата кула всъщност дава първи видим старт в надпреварата на всяка държава за развитие. Съвременното строителство, в частност и скулптура са възможни
благодарение на някои иновации. Когато леярските технологии се развиват, когато е налице пудлинговият процес 7, голямото количество метал
поставя огромен въпрос пред производителите. Много от тях се чудят
как да оползотворят произведеното количество метал. Дали да отива за
конкретен продукт, дали да се лее във определена форма. Така незнанието създава продуктите на съвремието. Металните профили, пръти, въжета и т.н.. Това става около 1820 година. От този момент всъщност започва
и големият напредък. Благодарение на тях се гради Кулата в Париж, конструкцията на Статуята на свободата в Ню Йорк, всички небостъргачи. Те
дават възможност масивните тухлени сгради да прераснат във високи
метално-стъклени конструкции. Много по-леки, много по-големи. „Преди
двадесет години имах възможност да построя желязна къща за Халил
паша, главнокомандуващ турската армия в Константинопол. Според мен
това е първата сграда, направена изцяло от стомана. Сглобихме я само за
един месец. Елементите са направени естествено в Англия…Смятам , че
железните колони и железните греди имат огромно бъдеше“8.[3] Това са
думите на Фарбърн, които стават все по актуални в годините от тогава до
днес. Сградите, мостовете, колите, уличното осветление. Металът успява
да навлезе по всеки възможен начин в живота на хората, като се превръща в неизменна част от всекидневието. Това от своя страна дава своето
отражение и в скулптурата. Несъмнено едно такова налагане векове наред във всички сфери от живота на хората провокира скулптори като
Ричард Сера, (фиг. 2) Хесус Сото и много други да експериментират на
базата на металните продукти, дело на индустрията като създадат едни от
най-големите произведения в световното изкуство.
7
8

Процес за получаване на нисковъглеродна стомана от чугун.
Фарбърн е английски инженер, един от големите привърженици на металните конструкции.
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ЗАЛЦБУРГСКИ СИМФОНИИ НА ВОЛФГАНГ АМАДЕУС
МОЦАРТ- ДИВЕРТИМЕНТО F DUR
Алия С. Хансе
Резюме

Докладът се концентрира върху част от творчеството на Моцарт,
върху три от дивертиментите, композирани през 1772 г. носещи общото
название „Залцбургски симфонии. Обърнато е по-специално внимание на дивертименто F dur за две цигулки, виола и виолончело.
Abstract
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The report focuses on part of Mozart‘s work on three of the divеrtments, composed
in 1772, bearing the common name „Salzburg Symphonies”. Special attention is paid
to the divertment F dur for two violins, viola and cello.
Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791) е гениален композитор от
Виенската класическа школа. Още от ранно детство той проявява невероятен творчески талант. За краткия си живот от 36 непълни години
композиторът успява да създаде редица шедьоври от всички жанрове
на епохата. Творчеството му включва: опери от вида seria, buffa и зингшпил, театрални серенади; кантатно-ораториални произведения-меси, кантати, мотети; симфонии, концерти, камерна музика – струнни
квартети, квинтети за струнни и духови инструменти, дивертименти,
маршове, клавирни сонати, сонати за цигулка, вариационни цикли,
фантазии, менуети и т.н.
Здраво стъпил върху традициите от епохата на Барока, В. А. Моцарт
продължава и доразвива философията и естетиката по отношение на
форма и съдържание, така характерни за Класицизма. Важно за творчеството на Моцарт е взаимовръзката между различните жанрове.
Силно е влиянието на инструменталните му композиции върху оперите и обратно – ярката образност от вокално-сценичните му произведения върху инструменталното му творчество. Създаденият от Глук и
продължен от Хайдн новаторски „сонатно-симфоничен цикъл” Моцарт
усъвършенства в свой собствен стил.
Характерните композиционни принципи на сонатно-симфоничния
цикъл се базират на италианската и френската оперна увертюра, старинната танцова сюита и др. и се проявяват в сонати, триа, квартети,
концерти и симфонии.Основният обединяващ и обобщаващ елемент
на три- или четиричастния сонатно-симфоничен цикъл е редуването
на контрастни една на друга части. Задължително първата част представлява сонатно алегро, втората част е бавна, третата част е танцувална – менует и четвърта част – бърз финал или рондо.
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фигура 2. “Контурите“
снимка: интернет (web 2)
В заключение искам да отбележа, че “Тихата революция в скулптурата“ всъщност е един процес, който в голяма част от времето си протича
спокойно, нормално, до степен да не създава мащабни и видими промени. Въпреки това той не спира, а постоянно се надгражда до степен
в един момент да се стигне до т.нар. Индустриална революция.
Независимо от това, този процес равняващ се на векове търсения и
развитие, се налага в живота на хората под една или друга форма и най
вече в съзнанието на човек. По този начин без човека да търси тази
революция, тя намира него като по един спокоен и поетапен начин се
наслагва както в неговото съзнание, така и в съзнанието на скулптора.

Сред камерното творчество на Виенските класици се нареждат и
творби с развлекателен характер като дивертименти, касациони, серенади. Дивертименто /от итал. – забавление/ представлява циклично
инструментално произведение със забавен, развлекателен характер.
Структурата на тези произведения не е конкретизирана. Често произведенията от този жанр са три-, четири-, пет-, шест частни, а дори понякога и повече.
През втората половина на 60-те и 70-те години на 18-ти век Моцарт
пише предимно инструментална музика. Тогава той все още живее в
Залцбург, където работи на придворна служба при архиепископа.
Според изискванията на своя работодател архиепископ Колоредо,
Моцарт започва да пише своите дивертименти. В същия период композиторът няколко пъти посещава Италия. Впечатленията му от тези пътувания оказват влияние върху произведенията от този период. Моцарт
създава над 20 инструментални пиеси във формата на дивертименти
през периода 1771 – 1779 г. Моцарт композира дивертименти за различни състави – струнни, духови и смесени. Произведенията от този
жанр съчетават различни по вид и на брой инструменти. Три от дивертиментите, композирани през 1772 г. носят общото название
„Залцбургски симфонии”, които представляват дивертименти във формата на сонатно-симфоничния цикъл. Първото дивертименто е в ре мажор, следват в си бемол мажор и във фа мажор. Това, което различава
тези опуси от симфоничния жанр е тричастната им форма – I ч. – allegro,
II ч. - andante, III ч. – presto.Липсва задължителната за класическия симфоничен цикъл трета част – менует.Дивертименто си бемол мажор за
разлика от другите две е с I ч. – Andante, II ч. - Allegro di molto, III ч. –
Allegro assai. Другата значителна разлика при „Залцбургските симфонии” е, че са написани за струнен оркестър.Тези творби имат разгърната форма и ясна структура, превръщайки се в своеобразен „мост” между камерното и симфоничното творчество на автора.
През есента на 2016 г. имах възможността да се срещна със струнния оркестър на НУМТИ „Добрин Петков”. Творчеството на Моцарт заема важно място в работата с младите инструменталисти. Имайки удоволствието да дирижирам за първи път подобна формация, изградена
от класически инструменти, започнах репетиции върху Дивертименто
F dur. В процеса на работата с младите музиканти констатирах тяхната
добра инструментална подготовка, както и усета и желанието им за ансамблово музициране. В голяма степен тази добра творческа атмосфера се дължеше на прекрасната музика на Моцарт.
Дивертименто F dur е за две цигулки, виола и виолончело.Първа

част е във формата на Сонатно алегро; Втора част -.Andante е в проста
триделна форма и IIIч. – Rondo.
Водещи принципи в тази „развлекателна” и „забавна” композиция са
яркия и контрастен тематичен материал, разнообразние на щрихи и
динамики. Още в експозицията редуването на динамиките forte и piano
във всеки такт създават усещането за игра, забавление и радост.
Провеждането на темите е задължително в нова динамика.
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Друг важен елемент в развитието на формата е напевността и щриха легато в мелодията при статичност и комплементарност в ритъма на
съпровождащите партии. Синкопите и точкуваните трайности са найчесто срещаните фигури в произведението.

Прави впечатление белкантовия характер на тематичния материал
във втората част (Andante). Ясната и изразителна мелодична линия заема основно място в изграждането на триделната форма. Всички елементи са неразривно свързани, подчертавайки лиричния характер на
темата. Музиката е тонически устойчива и представлява редуване на

контрастни теми. Контрастни – от една страна по отношение на динамика и от друга – преминаване от дълги нотни трайности, често лигатирани през тактова черта, в пасажи от шестнадесетини ноти.

бъл. Едновременно с това са подходящи за един обучаващ се млад диригент. Богатството от изразни средства и динамични нюанси изисква
прецизност и яснота на диригентския жест. Изработването на всеки
детайл има голямо значение при постигане на цялостния образ на
творбата. „Залцбургски симфонии” са завладяващи с красотата и богатството си композиции от творчеството на В. А. Моцарт.
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Характерно за третата част – Рондо(a b a c a d a) е нейният танцувален характер. В тази част на преден план са изведени типични за първата част елементи – щрихи спикато, скокове, синкопи, продължителни
шеснадесетинкови движения, елементи на полифонични изграждания
на формата, разнообразни апликатурни техники (arco, pizz.).

Тази „развлекателна” и на пръв поглед „лека” музика е изключително
полезна в работата не само на учебните оркестри, а и в професионалното израстване на всеки един инструментален състав. Неслучайно
Дивертиментите на Моцарт и конкретно „Залцбургските симфонии” от
1772 г. са в репертоара на всеки един уважаващ себе си камерен ансам110
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ИМПРОВИЗАЦИЯТА В МУЗИКАТА:
ИМАНЕНТНА ИЛИ ПРИДОБИТА
Д-р Галя Ст. Грозданова – Радева
Резюме: Музиката като творчески процес се разглежда през фокуса на
културата, естетиката, психологията, интерпретацията. Възникнала в
историческото развитие на човечеството, музиката е художествено явление на културата, което единствено сред изкуствата отразява духовния
свят на човека със средствата на интонацията и звука. Мотивите на човека за изразяване на идеи, преживявания и събития чрез изкуство и претворяването им в художествена реалност, музикалната психология обяснява
като негов активен стремеж да опознава всичко в заобикалящия го свят.
Музиката е изкуство, което реализира тези потребности под формата на
творчески процес, отличаващ се със своя специфика, в основата на която
стои неизменната природа и придобития жизнен опит на човека, изразени
чрез тонове. Вниманието се насочва към импровизацията като част от интерпретацията на музика.
Ключови думи: човек, култура, изкуство, музика, интерпретация,
импровизация.
Summary: Music as a creativity process is viewed through the focus of culture,
aesthetics, psychology, interpretation. Formed through the historic development of
mankind, music is an artistic phenomenon of culture, which is the only one among
the other arts that reflects the spiritual world of man by the means of intonation and
sound. The man‘s motives to express ideas, experiences and events through art and
their recreation in an artistic reality, are explained by the music psychology as an
active aspiration to get to know everything in the surrounding world. Music is an art
form which realizes these needs in the form of creativity process distinguishable by its
specificity at the basis of which lie the invariable human nature and the acquired life
experience expressed in tone. Special attention is paid to improvisation.
Key words: man, culture, art, music, interpretation, improvisation
I. Музиката в културата
Изучаването на музиката в културата разкрива факти, механизми и
детайли относно създаването, изпълнението и преживяването на музиката. Изследва художествената реалност, създавана от човека, отразяваща неговия духовен свят, ценности, идеи, емоции и чувства.
Очертава се смисловата определеност на различните аспекти на музикално поведение – пеене, свирене, танцуване в културен контекст [6:
228]. Концептът за музика във всяка историческа епоха има свое спе112

цифично съдържание. Античната космогенична концепция разглежда
музиката като звуков израз на движението в макрокосмоса, в което е
потопен човека [10:11]. Античността е времето, в което музиката влиза
безусловно в културния контекст. Тя е изкуство, свързано с дейността
на човека, с окръжаващата го природа и с космическия ред. Музиката
е част от Вселената и неин израз, рисуващ универсална картина на света. Център на естетическите традиции от тази епоха е достигането на
хармония между душата и тялото посредством изкуството. Според
Аристотел, хармонията в музиката е стремеж за приближение към подреденото движение в природата, т.е. до нейната естествена подреденост и ред [8: 162-163].
В концепцията на тракийския орфизъм, отглас от който чрез Питагор
прониква във философията на древна Елада, музиката е свещенодействие, мистерия. Прозвучаването на всеки тон от тетрахорда събужда
космически енергии и свързва човека с тях. Това е време, в което постигналият посвещение има способност да чува космическата музика и
да я предава на другите хора на сетивно достъпен за тях език [10:13].
Важен за разрешаване в тази епоха е проблемът за съотношението
между чувството и разума. През следващите епохи разбирането за музика се променя, съобразно техните идеалите. Ранно християнската
доктрина през Средновековието отрича цялата антична култура като
езическа. През средните векове музиката почти изцяло е в служене на
църквата9. Смята се, че колкото по-силна е вярата на човека в Бога, толкова по-съвършена е музиката, чрез която той отправя своите възхвали и молитви към Него. Изразните средства в музиката се подчиняват
на църковните канони. Вън от храма, в селата, музикалнофолклорната
традиция е жива, действена и пълнокръвна. Докато музиката на
Средновековието е приоритетно вокална, то музиката в епохата на
Ренесанса е инструментална. Инструменталната музика в тази епоха се
стреми да се доближи до тембъра на човешкия глас, т.е. до природата
на самата музика. Тембровото усъвършенстване на музикалните инструменти създава нови възможности за подражание на природните
звучения и за изразяване на човешките чувства. Вътрешният свят на
личността престава да бъде табу.
Във времето на Просвещението явно скептичното отношение към
религията в музикалните произведения намира израз в промяна на музикалните форми и поява на музикалната драматургия. Симфоничният
тип мислене от средата на XVIII в. е способно за изрази дълбоки схващания и идеи – страданията, любовта, ненавистта, борбата на човешка9

Паралелно съществува и се развива дворцова, военна, фолклорна музика.
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та душа. Романтизмът се отличава със своите теми за мечтите за недостижимия идеал и самотността на героя с неговото трагическо откъсване от окръжаващия го свят. Той е време на търсене на утеха в хармонията на природата. Националните музикални школи бележат бурно развитие. Фолклорът навлиза в индивидуалното композиторско творчество. В съвременната епоха в музиката се долавя устрем да се разбият
старите схеми за творене на музика и се проправи път към новото.
Появяват се додекафонията, сериалната техника, алеаторната, авангардната музика. Появяват се жанрове, чиито първоизточници са фолклорни. Такъв жанр е джазът, в който импровизацията има водещо място в творческия процес. Диалектиката в историческото развитие на
музиката я разгръща в културния контекст така, че от космогоничните
представи разбирането за нея се насочва към земята и човека, за да се
върне отново към астрални понятия в системата на съвременните
авангардни творци. Музикалният език, формите, образно-идейното съдържание на музикалните произведения, създавани през цялата човешка история съответстват на епохите, в които са сътворени.
II. Естетика на музикалното изкуство
Музиката, както всяко изкуство, претворява естетичното в нова реалност. Красивото и грозното, възвишеното и низкото се претворяват
като художествен образ в музикални произведения. Музикалната естетика разглежда музиката от позицията на една философска наука за
изкуството, третираща проблеми на музиката и музицирането. Появата
на музикалната естетика може да се отнесе към времето, когато музиката започва да се третира като самостоятелен феномен със собствени
закони, независим от космогоничното разбиране за нея в Древността.
Днес възможностите на музиката да въздейства върху човека и обществото от най-ниските нива на физиологичното до най-висшите сфери
на чувствата и разума, от подсъзнателното до философското обобщение, са могъщ импулс за развитието на музикалната естетика. Развитие,
тясно свързано с музикалната психология, музикалната социология, с
общата естетика и философия, оформящи високи нива на знание за музиката [10:3-5].
Красотата в изкуството е материализирана представа за съвършенство. Музиката като изкуство на „интонирания смисъл“ има свой специфичен език, с който претворява тази представа – музикалния език.
Музикалният език е най-изразителния художествен език. Съчетанието
на елементите му раждат значението. Характеристиките на музикалният език – акустични и интонационни, свързват музиката със закономерностите на физическия и духовния свят на човека. Тоновите комбина-

ции в интонационната система на музиката са безгранични и това �
дава безпределна изразност. Музиката не може да съществува извън
процеса на интонирането. Мисълта се превръща в интонация, когато
трябва да се изрази звуково. В музиката мелодията е най-присъщата
проява на интонацията. „Мелодията е феномен на културата, призван
да внесе порядък в хаоса от звуци“ [8: 166]. Музиката има изключително предимство пред другите изкуства с възможността да изрази на
своя език различни чувства, настроения и съдържания, разбираеми за
хора от различни култури. Това я прави универсален език за общуване.
Тя носи наслада, провокира естетическото светоусещане, интелекта,
нравствеността, дори религиозността у човека. Музиката изразява
квинтесенцията на живота и събитията в него.
III. Музиката като обект на музикалната психология
Обобщаването на натрупания изследователски опит и теория обособяват музикалната психология като самостоятелна наука, която проучва участието на съзнанието, емоциите, волята, паметта, въображението, интонациите, вродените и придобитите способности в акта на
художествено общуване и творчество. Музикалната психология проучва процесите на създаване, интерпретиране и възприемане на музикални произведения от гледна точка на похватите и средствата им за
въздействие на възприемащия, създаващия и изпълняващия ги човек.
Човекът в хуманитарните науки е разглеждан като съзнателно, активно
същество, което мисли, действа, преживява, опознава света около себе
си. На базата на различни концепции, изследователи и теоретици се
стремят да разкрият многообразността и сложността на взаимодействието човек – свят. Негова особеност е стремежа за задоволяване на
определени потребности, интереси, мотиви. В основата на това взаимодействие стои „психическата реалност“, т.е. субективният опит, чрез
който човека тълкува действителността и взаимодейства със света.
Изучаването на механизма на взаимодействие на човека със света, с
изкуството, с музиката има значение за разкриване на художествения
смисъл и неговото трансформиране в индивидуалното съзнание на личността [1: 14-33].
Най-общо науката музикална психология съсредоточава своите изследвания върху психологическите закономерности на музикалното
мислене като цяло. Във фокуса � попадат, музикалните способности,
музикалните дейности (музикално-изпълнителска и музикално-творческа), интерпретацията и ролята на личността в музиката, музикалното образование и възпитание (педагогическа музикална психология),
психотерапевтичните възможности на музикалното изкуство (музико-
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терапия) и т.н. В музикалната психология човекът е обект, а музикалните произведения с художествените образи, заложени в тях, са предмет
на нейните изследвания. Сетивният образ в изкуството, който може да
се определи като художествен образ, се различава от представа за реалните предмети, явления и събития, тъй като той е въображаем, условен, символичен. В процеса на разнообразни художествени дейности,
хората възприемат и общуват със символичния свят на изкуството
чрез сетивата и интелекта си. Това е общуване, разкриващо посредством звуци, образи и слово, жестове и интонации, художествени средства, знаци и символи, вложеният смисъл в художествени творби.
Музиката пресъздава в интонационно-звукова форма духовния свят на
човека. Хегел я нарича „изкуство на чувствата“ [1: 29, 195]. Музиката
дава творчески израз на човешките – психика, разум и интуиция. Тя
има директно и силно емоционално въздействие. Музиката е сугестивно изкуство.
Взаимодействието човек – музика се реализира в социално-духовна
среда при определени условия, в определено време и място чрез определени музикални ситуации. То представлява многоравнищен процес, съставен от познание, оценка, пресъздаване и общуване, преминаващ през няколко стадия – слушане, разбиране, преживяване, интерпретиране и оценяване, осмисляне и преосмисляне. Позицията на
човека като субект на общуването на комуникативно равнище личност
– музикално произведение, има няколко характерни функционални характеристики: комуникативна10, информативна11, когнитивна12, емотивна13, конативна14, креативна15. Човекът получава емоционално зареждане при взаимодействието си с музикалното изкуство.
IV. Музикално-изпълнителска дейност и музикална интерпретация
Човекът и музикалното изкуство си взаимодействат само в условията на музикалната дейност. Тя е средата, в която се реализира художественото общуване. Дейността, като универсален способ на отношение
на човека към себе си и света е висша форма на степен на реагиране,
свойствена за човешката психика. Музикалната дейност зависи от значението, от активността и от начините на включване на личността в
нея. Тя включва възприемане на музикалното изкуство, музикално-из10 Чрез комуникативната се осъществява взаимовръзка между хората при взаимодействие с музика;
11 информативната осигурява на човека осведомителна и емоционална информация;
12 когнитивната е насочена към опознаване и самоопознаване;
13 емотивната се проявява в преживяването на човека във взаимодействието му с музика;
14 конативната е свързана с нагласата, мотивите, потребностите, интересите, които определят стремежа на човека
към една или друга ценност;
15 креативната е насочена към „преобразуване“ на човека, към емоционално зареждане, внушение, убеждение и т.н. [1: 34].
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пълнителска и музикално-творческа дейност. Практическата дейност в
музиката, насочена към изпълняване на музика, наречена музикалноизпълнителска, представлява опосредствано взаимодействие между
изпълнителя и създателя на музиката, насочено към възпроизвеждане,
разкриване и предаване на художествения образ на слушателя.
Музикално-изпълнителската дейност е преднамерена дейност, която
представлява система от методи, техники, управленски решения, взети
и осъществени от субекта (музикален изпълнител) в резултат от натрупан опит, под ръководството на преподавател или самостоятелно като
професионалист или любител. Видовете музикално-изпълнителска
дейност са пеене, свирене на инструмент, дирижиране на музикални
състави и различни формации. Музикално-изпълнителската дейност е
едновременно и процес, и резултат. Като процес се явява фактор за
музикалното мислене и развитие, като резултат има роля в изграждане
на музикалната култура в две направления: изграждане и реализация
на музикалното мислене на музиканта и възпитание на слушателската
аудитория – разбиране, възприемане, оценка на музикално-изпълнителската дейност.
Друга отличителна черта на музикално-изпълнителската дейност е относителната самостоятелност в творческата дейност на изпълнителя при
тълкуването на произведението – интерпретацията. Интерпретацията
предполага активно преработване на получени впечатления. Обозначава
художествено претворяване на музика, реализирана чрез акта на изпълнение. Обект на интерпретацията са звуковите структури, извлечени от
изпълнителя16; различните традиции при интонирането17; научното
знание18; артистичната индивидуалност на изпълнителя19; условията и
формите на битуване на музиката.
Интерпретацията като процес е сложна динамическа система, в която са включени два структурообразуващи пласта – преднамерен (устойчив) и непреднамерен (изменчив). Към преднамерените процеси се отнасят съзнателно планираната част от интерпретацията, целенасоченото художествено измерение, а непреднамерените могат да бъдат –
сематически и несемантически. Семантическият вид образува художествено-продуктивния слой, продукт на безсъзнателното, резултат от
интуиция, въображение, фантазия, импровизационност.
Несемантическият е свързан с нарушения в технологичната и регу16 Избор измежду множество варианти на интониране.
17 Устна (при традиционната музика), писмена, опосредствана (в паметта на хората), академична (еталон за вярност
към автора).
18 Историческа осведоменост за изпълнителски практики, норми на времето и средата, правдиво изпълнение.
19 Вътрешните му представи и преживявания, изграждащи духовния му свят.
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лативна сфера – изпълнителски грешки, дезорганизация на процеса,
които нарушават или разрушават изпълнителския процес. Необходима
е вътрешна готовност на музиканта към един или друг начин на реализиране на замисъла – повторение20, конструктивност21 и импровизационност22. Факторите за интерпретация са обективни и субективни.
Обективни са музикалната форма, епоха, стилови особености, субективни – границите на творчески процес, зависещи от личността на интерпретатора. В творческата дейност протичат едновременно два процеса: реадаптационен – актуализиране на изпълняваната музика и
„пренасянето“ � в актуалната епоха и социална среда и индивидуализация – индивидуално моделиране според собствените идеи, намерения
и възможности. В интерпретацията особено силно значение има личността на интерпретатора – неговите способности, компетентности,
темперамент, личностни характеристики, както и възможността му да
оказва силно психологическо, даже хипнотично въздействие върху
публиката. Интерпретацията е опосредстване на няколко елемента –
традиции, практика, форми на рецепция. Тя има три възможни пътя на
реализация: историческа реконструкция (репродуктивно точно придържане към т.нар. автентично изпълнение), традиционна реализация
(следване на вече съществуващи и устояли на времето готови схеми и
типови ситуации), актуализиращ вид (дистанция от обичайните практики и търсене на нови алгоритми за адекватно претворяване на свои
виждания и идеи) [1: 228-233].
В процеса на музицирането има голяма доза спонтанност, която се
изразява особено успешно чрез импровизацията. Импровизацията
представлява индивидуално „пресътворяване” на света Тя е определяна като музикален акт, чиято структура и специфика се изграждат въз
основа на утвърдени културни модели и индивидуалната им интерпретация. Импровизацията, разбирана като създаване на качествено нов
музикален материал в момента на прозвучаването му, се среща както в
традиционните култури, така и в епохите, в които преобладава фиксирането на музикалния текст [4: 50-52]. Тя е висша форма на музициране,
изграждане на нова и по-усложнена музикална тъкан от изпълнителя в
даден момент на интерпретация. Изпълнителят трябва да притежава
богата творческа инвенция, широко музикално въображение и перфектна изпълнителска техника, за да владее добре този начин на музициране. Импровизацията се ражда в хода на реализация на дадено
20
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Повторяемостта носи елемент на догматичност в интерпретацията.
При конструктивността изпълнителят предпочита да води процеса на интерпретацията по зададена траектория.
Импровизационната позиция способства за разрушаване на стереотипите, дава свобода на съзнание
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произведение [9:95]. Но откъде хрумва на човека да импровизира и
въобще да музицира?
Според Джуджев, изследовател и крупен теоретик на традиционната българска музика, звуковата система на музиката са околната
звукова среда и говорната интонация [2:235]. По негово мнение, народът е подслушал своите интонации от живата природа, която го
заобикаля и която представлява неизчерпаем източник на звукове и
звукосъчетания. Хората се вслушвали в пеенето на птиците, в рева на
дивите животни, в звуците, произвеждани при някои природни явления като вятър, шумолене на листа, клокочене и ромон на вода, плясъка на вълните и др. По наблюдения на Стоян Джуджев, някои птици
и много насекоми издават тон с определена и постоянна височина; а
други птици интонират интервал с определен и постоянен обем, който те повтарят многократно (кукувиците, гълъбите, бухалите и др.);
някои от тях изпълняват цели музикални мотиви като звукосъчетанието на птицата „чичо Пей“, или дори цели мелодии като трелите на
славея, чуруликането на чучулигата и др. Тази звукова среда се запечатва в музикалната памет на човека и оттам се изявява и намира
отражение в неговия говор и неговата музика. Като подкрепящо тезата си доказателство, Джуджев посочва наличието на множество
звукоподражания в българския език [2: 235].
Друг изследовател, който подобно на Джуджев, смята че човекът,
създавайки своята музика я заимства от живата природна звукова
среда, в която живее, е Христо Христозов. Той смята, че пеенето на
човека е подражание на пеенето на птиците – единствените представители на животинския свят, освен човека, които пеят. Подражанието
на птичия „език песен“ е универсален за целия свят. Христозов разделя песенния език на птиците, според неговата сложност, на три
групи: такъв, изпълняван от птици, които през целия си живот пеят
прости и еднообразни песни; друг, при който те обогатяват своя репертоар в индивидуалното си съществувание; трети, на така наречени птици присмехулници, които имитират чужди песни и гласове. За
близостта между пеенето на човека и това на птиците, Христозов
привежда следният аргумент: установено е при запис, че една птица
може да изпее до 400 тона в секунда, които обаче са трудно доловими от човешкото ухо. При многократно забавяне на записа, мелодията на птичата песен придобива мелодичен профил, който е изпълним
от човека. И обратно – силно ускорена в темпово отношение песен
на човека, зазвучава като подобие на птича песен [8:11].
Песенната култура на патриархалното общество в традицията
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може да се раздели на три категории. Първата представляват усвоени песни, в които при изпълнението им от следващото поколение
няма или може да има незначителни промени. Втората категория
песни са такива, при изпълнението на които има значителни изменения в сравнение с първообраза им. Третата категория песни са изцяло съставените от изпълнителя въз основа на нови сюжети, но в духа
и със средствата и похватите на традиционната певческа практика.
При създаване на ново музикално произведение творческата инвенция и импровизаторските способности на твореца се реализират
пълно и докрай. Новото произведение в традиционната култура,
най-често песен, е конкретизация на местната хроника и отразява
актуално събитие със значимост за общността. Промени от композиционен характер в песните правят певци с голям изпълнителски
опит, отличаващи се с майсторско претворяване на изпълнявания от
тях репертоар, със завиден обем репертоар, с дълга певческа практика. Това са хора, които създават свои изразни форми и образи, превръщайки познатите схеми на традиционното творчество в свои художествени произведения, т.е. да спазват установена традиционна
форма в новосъздавани от тях песни. Такъв тип творческа изява, наред с „украсяването“ на мелодията с орнаментални средства и похвати, е един от начините за проява на импровизаторско майсторство
[3:40, 55].
***
Концентрирането на вниманието върху музиката през призмата
на културата, музикалната естетика и музикалната психология, е насочено към музикалната интерпретация. Интерпретационната музикална дейност със своите специфики на изграждане – повторение,
вариантност и импровизационност, е отражение на организацията и
особеностите на звуковия свят в природата. Човекът, потопен в този
свят и част от него, интегрира отделни звуци, звукови комплекси, мелодични мотиви и кратки мелодии в музикалното си изкуство.
Съвместното съжителство на различни животински видове предполага съчетание на различни техни звукови проявления, протичащи
едновременно. Изофонният и бурдонен тип звукова реализация в
традиционната музика са проекция на типични за някои насекоми и
птици в природата звукови явления. Тоновете и тоновите структури
са по-високо ниво на организация на звуковата материя, резултат от
натрупан и осмислен опит на човека. В процеса на интерпретация
музицирането се води по пътя на повторение на утвърдени в културата и общността музикални модели, на тяхното актуализиране или

създаване на съвършено нови такива. Реализирането на музикалното изкуство, разглеждано през фокуса на интерпретацията, разкрива
черти на творческия процес, които могат да бъдат разделени в две
категории: вътрешно присъщи и придобити в следствие на натрупването на опит от човека в продължение на жизнения му път.
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Специфики на изкуството
като среда за публичните комуникации

...

The report defends the thesis that each field of activity builds up specificities that
shape the nature of communications within it.
The work provides as examples the political, health, and sports PR to highlight the
features of each activity environment and to identify even more clearly the distinctive
features of the PR in the field of art.
Factors, such as labour productivity and particular forms of its intensification in
art, problems of diversification of creative risk and complexity of artistic product, are
analyzed. Emphasis is placed on the special role of the human factor and the fact that
the stage products are not subject to market principles.
The author implies the conviction that all these characteristics define the nature
of public communications in art. The work emphasizes that a very good understanding
of the essence and specifics of art as a “working environment“ is required for their
quality application, and only through professionalism in communications an
agreement, trust and cooperation can be achieved between creative institutions and
their target audiences.

За дейността по PR в изкуството написаното не е много.
Като субект на моралната лингвистика изкуството сякаш прецизира
доста внимателно как да въздейства с комуникационен мениджмънт
върху аудиториите.
Вероятно изкуството „се притеснява“ от някои не особено морални
прояви на връзките с обществеността като нелоялност спрямо публиките или заблуда, да не кажем направо лъжа в отношението към тях.
Трябва да признаем, че обществото мнение за PR-а не е само като за
честни, позитивни и взаимноизгодни комуникации, но също и като за
тенденциозни манипулативни действия и агресивни подходи по пътя
към „непременността“ на убеждението.
Това, че изкуството като среда за дейността по PR предявява морални претенции към комуникациите, всъщност е чудесно. Точно родството между моралната същност на изкуството и необходимостта от морал в PR-а правят аналогии между двете дейности и поставят връзките
с обществеността под знаменателя на изкуството. Ето защо в историческото си развитие през вековете убеждаващите комуникации като прародители на връзките с обществеността никога не са били извън формите на изкуството.
Каква е обаче „работна среда“ на PR-а в изкуството днес и защо дейността по PR е необходима повече от всякога в света на изкуството?
Преди да стигнем до тези отговори, нека направим кратък анализ
на профилирането на връзките с обществеността по принципа „сфери
на дейност“.
В днешния информационен век специализирането на PR-а в различни професионални сфери е познато явление.
Съществува PR в политиката, медицината, спорта и т.н. Всеки един от
тези „жанрове“ всъщност е предизвикателството PR-ът да се специализира, да търси най-добрите пътища за комуникация с целевите обществени аудитории в съответния сектор, като целта е да се проведе диалог
с точната социална лексика, за да се установят най-безконфликтните
условия за ползотворен пренос на информация.
Изключвайки PR-а в бизнеса под предлог, че той е безспорното и
най-разпознаваемо поле за действие на комуникационния мениджмънт, връзките с обществеността работят като че ли най-осезаемо в
сферата на политиката.
Чрез политическия PR се обслужват интересите на политическите
субекти – партии, движения, организации, сдружения, прокарват се
идеи, търсят се възможните мостове на разбирателство и доверие с
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Докладът защитава тезата, че всяка сфера на дейност изгражда специфики, които оформят характера на комуникациите вътре в нея.
Разработката дава като примери политическия, здравния и спортния
PR, за да подчертае особеностите на всяка една среда на дейност и да открои още по-отчетливо особеностите на PR-а в сферата на изкуството.
Анализират се фактори като производителността на труда и особените форми на интензификацията му в изкуството, проблемите на диверсификацията на творческия риск и сложността на художествения продукт.
Акцентира се върху особената роля на човешкия фактор и това, че сценичните продукти не се подчиняват на пазарните принципи.
Авторът налага убеждението, че всички тези особености определят характера на публичните комуникации в изкуството. Разработката подчертава, че за качественото им прилагане се изисква много добро познаване на
същността и спецификите на изкуството като „работна среда“ и само
чрез професионализъм в комуникациите може са се постигане съгласие, доверие и сътрудничество между творческите институции и техните целеви
аудитории.
Abstract

широки обществени кръгове, лобира се за политически каузи, търси се
политическо доверие, презентират се идеологии.
За определяне на основните цели на политическия PR можем да се
доверим на професора по маркетингови комуникации Кларк Кейууд
(Clarke L. Caywood), цитиран в разработка на Росен Стоянов:
- „Политическа комуникация – целта е да се убеждава и спечели общественото мнение за приемане на различни регулации, закони, политики, бюджет и т.н. както на национално, така и на международно ниво.
„Мишена” е общественото мнение като се визира обществената
подкрепа;
- „Информационни услуги“ – информиране на разнородни публики
за възможностите за достъп и получаване на информация от страна на
гражданите, в това число информация, свързана с проекти, кандидатствания, конкурси, търгове, отчети, общественото здраве и сигурност
и много други;
- „Създаване и гарантиране на позитивен институционален имидж“
– действия, насочени към осигуряване на краткосрочна или дългосрочна подкрепа на конкретен и нарочен департамент, група, агенция,
кампания или задача.
- „Генериране на обществен отглас“ (обратна връзка) – това е всъщност и задължение поради демократичността и равнопоставеността в
комуникационния процес“ [9].
Специалистите по PR в сферата на здравеопазването виждат особеностите на своята дейност в това, че „става въпрос за човешки живот, за
човешко здраве. И колкото и да са силни търговските интереси във
фармацевтичния PR и реклама, медицинската и чисто човешката етика
винаги са на предна позиция. Медицинският PR е изключително специфична област, като законът в Европа, и България в това число, е доста
рестриктивен“[7].
Акцентите в комуникацията в здравеопазването са формирани от
това, че „услугите са нематериални. Това създава трудност на потребителя да разбере предлаганата услуга и да прецени възможните алтернативи. С нарастване на информираността на пациента ще се засилва
интересът“ [5:63], считат специалистите, които работят в тази област.
PR-ът в сферата на спорта е комуникационна дейност, с която в нашата страна се занимава неголям кръг специалисти, най-вече журналисти. Тяхна дейност е промотирането на спортни събития с цел популяризация на физическите занимания като източник на здраве и естетика, осъществяването на държавната политика в спорта и провеждането на комуникации за защитата на обществени каузи пред аудитории,

свързани със спортната дейност.
В международен план функционират мощни PR агенции, които са
профилирани в работата с различни комуникационни технологии в
сферата на спорта.
Едни от тях организират спортни събития за аматьори на международни форуми с цел подкрепа на каузи в или извън спорта, работят с
фондации, набират средства чрез създаването на специализирани събития на национално и международно ниво [8].
Други спортни PR агенции разчитат на създадените силни екипи с
медиен опит, чрез които работят за изграждането на репутации на личности, видове спортове, подкрепа на градове-кандидати за домакини
на големи спортни форуми, продуциране на медийни събития, на които да се афишират спортни платформи, както и програми за провеждане на спортни състезания в различен мащаб [12].
Прегледът на различните професионални превъплъщения на PRдейността е достатъчен, за да покаже, че всяка от сферите е важна, актуална, особена сама по себе си и изисква специални познания, умения
и възможности комуникационният процес да се формира спрямо спецификата на аудиторийните очаквания, настроения и интереси.
Можем да направим извода, че „общата“ теория на PR-а, неговите
принципи и функции са единни, защото характеризират научния формат и придават смисъла на цялата дейност, наречена „връзки с обществеността“, но именно прилагането на комуникацията в различни професионални области създава особеностите и предявява изисквания за
конкретен професионален подход в дейността.
Защото в това изкуството да работи с PR-а за своята обществена легитимация не може да има нищо чудно, напротив. Чудното би било изкуството да не потърси комуникациите като съмишленик за установяване
на още по-близки отношения със своите публики. Така както изкуството
според Николай Бердяев е чувството на болка и победа от начина, по
който действителността преминава през нас и ние през нея [3:124], така
и творческите индустрии не могат да разчитат, че ще „преминават“ през
пазара, без да срещнат болката от сблъсъка с конкуренцията.
За мотивацията, а всъщност и за необходимостта в сферата на изкуството да се прилага комуникационен мениджмънт, четем в изданието
„Артмениджмънт“, където е отбелязано, че „популяризирайки изкуството, арторганизациите търсят да осъществяват диалог с обществеността и външния свят. В случая важно е базисното виждане за мястото
на изкуството в обществото и обществеността, променя ли се то и ако
отговорът е да, то тогава в каква посока е промяната. Прилагането на
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професионален PR подход, планирането и осъществяването на комуникациите са от жизнено-важно значение за това как арторганизациите изпълняват предназначението си, в каква степен PR-комуникациите
благоприятстват взаимоотношението изкуство-общество, изкуствовъзприемане“ [1:242].
И така: кои са тези особености на изкуството като „работна среда“ за
PR-а и какво трябва да имаме предвид, когато реализираме мениджърски мотивирана комуникация с етични характеристики в сферата на
изкуството?
Трябва да започнем оттам, че изкуствата не са онзи типичен пазарен
субект, какъвто са продуктите на бизнеса, разгледан най-общо.
Изкуството е „уязвимо“ в безкомпромисните стълкновения на пазарната конкуренция за мотивиране на покупателната активност и печалбата, която тя формира.
Още в средата на миналия век американските икономисти Баумол и
Боуен след 15 години наблюдения стигат до извода, че финансовите
проблеми на арторганизациите не само не отслабват, но и се засилват
с течение на времето. Това явление изследователите наричат „пропаст
между приходите и разходите“.
Проблемът те виждат в невъзможността в сферата на изкуството да
се приложи т.н. „интензификация на труда“, с което да се увеличи и неговата производителност [11].
В сферата на бизнеса усъвършенстването на производствените
сили (средства за производство, включващи материалните средства
като посредник между човека и обработваното вещество от една страна и от друга-знанията, уменията, квалификацията на човека, опита и
трудовите му навици) [13] води до намаляване на времето за производство на една стока (интензификация и производителност на труда).
Оттук идва по-голямо производство за единица време и по-голямата
печалба – нещо, което не може да се случи в сферата на изкуството при
създаване на художествения продукт.
Баумол и Боуен обясняват това с факта, че времето, което е необходимо, за да се репетира и представи една пиеса, оперен спектакъл или
танц, не се влияе от производителността на труда. Живото изпълнение
на 55–минутен Моцартов квартет отнема същите четири човекочаса,
както и преди два века и винаги ще е толкова. Освен всичко, предлагането на продукта е ограничено - представлението може да се повтори
само ограничен брой пъти на ден.
Това дава основание на американските икономисти да предполагат,
че реалната производителност на труда в изкуствата е почти констант-

на величина за сметка на секторите от икономиката, които могат да стават по-производителни. Така се стига до извода, че без непрекъснатото
увеличаване на външните незаработени от собствена дейност приходи
като дарения, спонсорство, държавна подкрепа и други, приходно –
разходната пропаст ще се увеличава, независимо от увеличенията на
цените на билетите [4:48-49].
Невъзможността изкуствата да се конкурират в света на свободната
пазарна конкуренция е предопределена от още няколко особености,
една от които е ограничеността на аудиторията. „Част от времето за
производство при тези изкуства съвпада с времето на потребление, и
то при фиксиран размер на местата в залата“ [4:51].
Разбира се, в съвременния технологичен век с помощта на електронните медии (най-вече телевизията и радиото, но радиото само за определен вид изкуства) аудиторията би могла да се увеличи многократно, но
това, особено в България, не означава непременно увеличение и на приходите за арторганизацията, автор на снимания и предаван на живо или
на запис спектакъл. Честа практика на телевизионните оператори е да
не овъзмездяват или да не овъзмездяват в пълен размер автора на предавания спектакъл. Телевизиите добре знаят, че самите арторганизации
често не проявяват претенции да получат средства от телевизионните
оператори, защото самият факт на телевизионното излъчване е по-важен за съставите от техните евентуални приходи. Довеждането на спектакъла в домовете на стохилядна или милионна аудитория е PR за състава и реклама на представлението. Ползи за арторганизациите има, но те
не са „веществени“, не се изразяват в пари, а в имидж, репутация, популярност и не на последно място-значимост, защото телевизиите като национални институти селектират художествените факти и само незначителна част от тях се одобряват за заснемане и популяризация.
Третата особеност, която Биляна Томова коментира, е непредвидимостта на основния ресурс в изкуството-човешкия труд. Става дума за
това, че рисковете от некачествена дейност, заболяване, психическо
или физическо изтощение на артистите не могат да се диверсифицират. „В сценичните изкуства живият труд е начален и краен продукт, високо интензивен, като пределната норма на техническо заместване е
почти нулева“.
Другите особености са „голямата обвързаност между творческа идея
и краен продукт“ и особената форма на услугата, „отличаваща се с уникалност, функционална нееднородност и нематериална форма“ [4:51-52].
Всички тези особености можем да възприемем и като кризисни фактори, които създават уязвимост на изкуството в процесите на конкурен-
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ция в общата бизнес средата.
Към тези изводи можем да прибавим и някои специфики на самите
творчески организации, в които също се съдържат финансови рискове.
Цвета Зафирова ги определя по следния начин:
- процесът на производството съвпада с процеса на потреблението
на сценичния продукт;
- все повече навлизат съвременните електронни форми на изкуство
и се прилагат с успех в тази област;
- включват се различни видове професии /актьори, музиканти, певци, танцьори, режисьори, драматурзи, гардеробиери, обущари, шивачи и т.н./ с висока степен на специализация;
- сценичните продукти се отличават с изключителна сложност;
- качеството на сценичния продукт зависи от таланта и възможностите на участниците;
- в процеса на реализацията на сценичните продукти е възможен
контакт между изпълнителите и потребителите /публиката/;
- сценичните продукти /спектаклите/ не се подчиняват на пазарни
принципи, тоест не винаги зависят от потребителските предпочитания
и от конкуренцията в бранша [10].
Всичко, казано дотук, описва редица характерни особености на изкуството като „работна среда“ и колко специфична е тя в сравнение с
условията, в които работят създателите на материални продукти или
услуги с веществен характер.
Изкуството като работната среда за PR-а кореспондира с цялостната
философия на комуникацията в тази сфера, неговите функции и методи.
Това е така, защото в процеса на комуникация от изключителна важност
е на кого говориш, от което зависи правилната политика как да го правиш, а публиките на PR-а в изкуството до голяма степен са публиките на
изкуството.
Казано най-ясно: познаването на изкуството като среда за комуникация е ключ към познаването на публиките за комуникация. А това е гаранция за намирането на най-правилните отправни точки за диалог.
Изкуството не може без своите публики, но не защото публиките ще
успеят да финансират непосредствено изкуството. Приведените по-горе анализи показват, че финансовата активност на публиките в смисъла
на хора, заели местата си в салоните, няма как да покрие разходите по
реализацията на един спектакъл и освен това да прибави и „принадена
стойност“. За да се случи това, билетите трябва да станат на непосилни
цени, но вместо да увеличи приходите, това ще намали катастрофално
зрителите, а оттам и постъпленията.

Всъщност изкуството не може без своите публики, защото произведенията на изкуството „предизвикват отклик, настроение, придават
символика и друга информация на публиката… Изкуството стимулира
мислите, чувствата, представите и идеите чрез възприятията, преживяванията и осмислянията. То изразява идеи, приема най-разнообразни
форми и служи за най-различни цели“ [6:270].
Изкуството има нужда от своите публики, защото само чрез възприемане на идеите и посланията му то реализира своя дълбок обществен
смисъл и става значим социален фактор. Неговото финансиране с „външните незаработени от собствена дейност приходи като дарения, спонсорство и държавна подкрепа“ изразява зрелостта и хуманността на
обществото.
В школата, формирана в АМТИИ във връзка с преподавателската, научно- изследователската и приложна дейност около двете мениджърски магистратури „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“, PR-ът в
изкуството се третира като мениджърска функция в управлението на
арторганизациите. Това означава, че PR-ът в изкуството се разглежда
като комуникация от мениджърски произход и с мениджърски характер, призвана да удовлетвори потребностите на творческите институции от установяване и постигане на доверие, сътрудничество и взаимно
разбирателство с техните публики. Основната цел е максимално добро
позициониране на творческите институти в общественото пространство като условие за създаване и пласиране на творческия продукт.
Нека не забравяме, че според създателят на движението Джуниър
Ачийвмънт Теодор Вейл една институция може да постигне точно толкова, колкото и позволят публиките
Развитието на комуникациите и глобализацията правят задачите на
PR-а в сферата на изкуството все по- мащабни. Те не се ограничават във
формирането на обществена благосклонност към арторганизациите, но
и в търсенето на условия за обществена рецепция на художествени факти, зад които се крият национални политики и стремежи за позициониране на послания с различни обществени цели.
В своя доклад „Изкуството в Пъблик рилейшънс-неосъществената
комуникационна реалност“ Руси Маринов казва: „Популяризирането на
изкуството по същество представлява изключително комплицирана комуникационна дейност, поради факта, че съществуват най-малко шест
комуникационни пространства, които трябва по някакъв начин да бъдат отчасти овладени. В съвременния глобален свят всяка група, общност и държава се стреми с всички средства да заеме определено място
в тези пространства, за да наложи и утвърди своето име, визия, изку-
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ство, култура и ценности, т.е. всеки играч в глобалното пространство се
опитва да изтласка от определени комуникационни зони „другия“ и се
стреми непрекъснато да ги разширява“ [2:101].
Цитирани по Милена Шушулова-Павлова, тези шест зони са световното медийно пространство, публичното пространство, пространството на образите и символите, социалното пространство, пространството
на идеите и кибер-пространството [6:272].
Този анализ на изкуството като среда за действие на PR-а регламентира необходимостта от комуникационни технологии, които да работят
в няколко посоки:
- PR за постигане на обществена подкрепа на арторганизациите творци на изкуството;
- PR на творчески идеологии, които представляват ценност за демократичното развитие на обществото;
- PR на идеи и концепции, утвърждаващи със средствата на изкуството национални интереси в международен план.
Говорим за необходимост в полето на изкуството да се провежда активна и целенасочена комуникация с концепции, способстващи мотивацията на публиките да познават творческите институции; да гледат на
тях с уважение и респект; да търсят и посещават арт събитията; да влизат в отношения на доверие и съгласие с идеи и ценности на изкуството
в национален и международен план.
За осъществяването на публичните арт комуникации се изисква висока компетентност и професионализъм, защото фактът, че изкуството
може едновременно да е среда, субект и обект на PR-а прави познаването на това „триединство“ изключително важно при търсенето на успех в диалога с обществените аудитории.

Проектът „Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм (АРТ)“ – една успешно финансирана идея.
Д-р Весела Казашка, Ас. Васил Колев
Резюме: Настоящият доклад представя проект „Артмениджмънт:
Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм (АРТ) като една успешно реализирана идея от екип от млади учени от Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство – Пловдив и Пловдивския унивесритет
„Паисий Хилендарски“. В доклада е представена идеята на проекта, източника на финансиране, бюджетът, както и напредъкът по изпълнението му
към момента. Като приложение към настоящата статия е приложена
„ИНФОРМАЦИОННА КАРТА за дълбочинно интервю с експертен характер (насочено към мениджъри на културни и творчески индустрии в град Пловдив)“
Abstract: The paper presents the project „Art Management: Plovdiv - New
Tendencies and Classical Art (ART)” as a successfully realized idea by a team of young
scientists from the Academy of Music, Dance and Fine Arts - Plovdiv and the Plovdiv
University „Paisii Hilendarski „. The report presents the idea of the project, the source
of financing, the budget, as well as the progress of its implementation to the moment.
A „Questionnaire” for an interview with expert character (aimed at managers of cultural and creative industries in Plovdiv)“ is attached аs an appendix to this article.
Ключови думи: проект, успешно реализирана идея, Фонд „Научни изследвания“, информационна карта
Key words: project; a successfully realized idea; “National Science” Fund;
questionnaire
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Настоящият доклад представя проект „Артмениджмънт: Пловдив – нови

Настоящият доклад е част от проект АРТ, финансиран от Национален
фонд „Научни изследвания“ към МОН. Целта на Фонда е да подпомага
научноизследователската и развойна дейност на научните организации и висшите училища на базата на проектно-програмно финансиране. Ежегодно Фонда представя индикативна програма за предстоящи
конкурсни сесии, стимулира двустранното сътрудничество между български и чуждестранни научни организации, финансира проекти, разработки и демонстрационни проекти в определените от Фонда научни
направления; финансира проекти, разработки и демонстрационни
проекти на млади учени. Програмата на Фонда е съобразена с
Националните и европейски приоритети. Сериозен проблем не само
за българската наука е отливът на млади учени и занижен интерес към
научноизследователска кариера. С цел да се стимулира интересът на
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младите хора за наука, Фонд «Научни изследвания» има специален
конкурс, в който могат да участват докторанти, постдокторанти и студенти. Именно в конкурс за фундаментални научни изследвания, реализирани от екип от Млади учени бе класирано и нашето проектно
предложение на тема: Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и
класически артистизъм (АРТ).
Пловдив е най-старият жив град в Европа – шестият най-древен град
в света, в който до ден-днешен живеят хора. Това е факт - брошка, с която може да закичи ревера си всеки българин. Широката публика в града
го разбра преди няколко години, когато британският вестник
“Дейлителеграф” съобщи класацията през 2010 г., според която Пловдив
се нареди до Йерихон, Библос, Алепо и Дамаск, Суза, Фаюм и Сидон.
За научната и културна общност в града обаче този факт не е новост.
В Пловдив наблюдаваме преплитане на новото и модерното с исторически старото. В града се усеща специфичен дух на култура, преплитане на различни културни пластове, които датират от Античността, преминават през Възраждането и не спират с Модерното време. Културните
пластове в града провокират интереса на академичната общност и са
изследвани от изтъкнати учени като проф. Клео Протохристова, доц.
Борис Минков, проф. Иван Чалъков [1] и други изследователи. Проф.
Проданов извежда четири основни функции, които осъществява културата в обществото. Първата функция е обединение на отделните индивиди за формиране на обща идентичност. Втората функция на културата е създаване на социален капитал, доверие, което да улеснява доброволното събиране на индивидите при изпълнението на общи цели.
Третата функция е легитимация на властовите структури. Четвъртата
функция на културата е да придава екзистенциален смисъл на човешкия живот като създава общ хоризонт на действията, на съществуването на големи групи индивиди. Посредством тези функции хората откриват обединяващата ги културна идентичност, която осмисля поведението им както в битието им, така и извън него (Проданов, 2005) [2].
Това даде основание на екипа да смятат, че разработването на настоящото фундаментално изследване ще бъде полезно и актуално, особено в контекста на това, че Пловдив е избран за Европейска столица на
културата през 2019 г. Проектът е съобразен с националните и международни приоритети в научните изследвания и попада в приоритет
„Креативни и рекреативни индустрии“.
Целта на фундаменталното изследване е анализ и картографиране
на културните индустрии в град Пловдив, рангирането им на базата на
икономически показатели и пазарен принцип.

Културните индустрии са реален икономически сектор, който може
да съставлява до 10% от всички стопански субекти, като включва: изобразителни изкуства, занаяти; музикални, сценични, пластични изкуства; реклама, дизайн, издателска дейност; радио и телевизионна дейност, PR. Фирмите, занимаващи се с тези дейности, формират около 4%
от нетните печалби на стопанските субекти в Пловдив и дават работа
на 1/20 от общо заетите в общината. Те основно са микрофирми с до 10
служители (по –често от 2 до 5) и обем на продажбите до100 000 лв.
(Чалъков, 2006)[1].
Екипът на проекта е интердисциплинарен, съставен от млади учени
- докторанти, постдокторанти и студенти, от различни области на науката – икономика, изкуство, управление на изкуството. Изборът на екипа е продиктуван от тематиката и критериите за оценка на финансиращата организация: предишен опит, видимост на световната научна сцена, общ брой публикации в реферирани и индексирани международни
списания, както и научна дейност през последните 5 години, участия в
проекти.
Проектното предложение е подадено през месец септември 2016
година, а договорът за финансирането и реализацията му е сключен
през декември 2016 г. Продължителността на проекта е 2 години и
трябва да приключи през ноември 2018 г.
Първият етап на проекта стартира през месец януари 2017 г. с подготовка на изследването. Той се състои в разработване на информационна анкетна карта с помощта, на която ще се проведе емпирично
изследване и на по-късен етап резултатите от него ще бъдат анализирани и ще послужат за картографирането и рангирането на културните
индустрии в Пловдив. На базата на проведени работни срещи, анализи,
коментари е разработена „ИНФОРМАЦИОННА КАРТА за дълбочинно
интервю с експертен характер (насочено към мениджъри на културни
и творчески индустрии в град Пловдив)“. Картата е разработена на български и английски език. Ще бъде използван систематичен подход –
обектът на нашето изследване се разглежда като цяло (културните индустрии в Пловдив), съставено от индивидуални компоненти.
Информационна карта ще ни даде данни за организацията, адрес, сфера на работа, собственост на предприятието, брой работници, финансиране, оборот, заплати. Приложение № 1.
Част от заложените индикатори за успешно изпълнение на проекта
са публикации в индексирани и реферирани списания – 3 бр. и отпечатване на монография. В изпълнение на тези индикатори, екипът
представи две статии на Международна научна конференция за инова-
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ции в науката и образованието, Прага – 22- 24 март 2017 г.,CBUIC2017.
Конференцията се провежда от 2013 година, като интереса към събитето расте експоненциално, с всяка изминала година. Научните разработки, които се представят са групирани в четири секции: Икономика и
Бизнес; Природни науки; Обществени науки; и Медицина и Фармация.
Трудовете, с които екипа участва в конференцията, бяха представени и
ще бъдат публикувани в секция Обществени науки. Статиите са със заглавие: „Art management: a new discipline entering the cultural and
academic life in Plovdiv. „ автори Васил Колев, Ася Иванова и „Mapping of
the cultural and creative industries in Plovdiv“ с автори Весела Казашка,
Маргарита Русева и Паулина Стоянова. Представените разработки са
на английски език и ще бъдат публикувани в индексирано издание на
Томсън Ройтерс.
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Приложение №1
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА
ЗА ДЪЛБОЧИННО ИНТЕРВЮ С ЕКСПЕРТЕН ХАРАКТЕР
(насочено към мениджъри на културни
и творчески организации в град Пловдив)
Уважаеми ръководители!
Настоящото изследване е финансирано от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и е по проект на тема
„Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм“. Целта на въпросника е да се получи и обобщи информация от културните и творчески индустрии в град Пловдив, за да се очертае техния специфичен профил. Ще бъде извършено и ранжиране на
културните и творчески индустрии чрез прилагане на пазарния принцип. Получената информация ще бъде използвана единствено в обобщен вид за целите на изследването. Разчитаме на Вашата отзивчивост и
предварително благодарим за Вашето разбиране и съдействие, както и
за отделеното време. Уверяваме Ви, че с това Вие съдействате за развитието на културните и творческите индустрии в град Пловдив и създаването на мрежа от партньорства в този сектор.
1. Наименование на Вашата организация
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. Адес: ................................................................................................................................................................
3. ЕИК:....................................................................................................................................................................
4. Посочете към коя област на културата и изкуството определяте
Вашата организация.
Културна организация в областта на сценичните изкуства (опера,
театър, музика, танц) с широка публичност и силен социален ефект
Културни организации в областта на съвременните визуални изкуства (видео, фотография, кино, дизайн и др.): изложби, инсталации
и други форми за представяне на съвременно изкуство
Културна организация, свързана културно-историческо
наследство.
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Културна организация, свързваща изкуство, култура, образование и нови технологии, междукултурен диалог, партньорства, мобилност и европейско културно сътрудничество (ателиета, дебати, форуми, събития)
Културна организация, свързана с културна периодика, научни
изследвания, документални издания, сборници, анализи и
проучвания.
Културна организация за развитие на алтернативни пространства
за култура и алтернативни форми на изкуството.

Източник Държавни
източници

Държавни
източници

Частни
източници

Брой

10. Моля посочете стойността на реализираните проекти от Вашата
организация през последните пет календарни години според източника
им на финансиране.
България

5. Вашата организация е:
Стойност

Частна организация

Частни
източници

Източник Държавни
източници

Чужбина
Частни
източници

Държавни
източници

Частни
източници

До 50 000 лева

Държавна организация

От 50 000 до 100 000 лева

6. Посочете в коя категория попада Вашата организация.

Над 100 000 лева

11. Посочете стойността на оборота от предлаганите от Вас услуги или
стоки през последните пет календарни години.

Малко предприятие: до 50 човека
Средно предприятие: от 50 до 250 човека

До 50 000 лева

Голямо предприятие: над 250 човека

Над 50 000 до 100 000 лева

7. Посочете размера на средната брутна работна заплата във Вашата
организация е:

Над 100 000 лева

До 460 лева
От 460 до 920 лева
Над 920 лева

8. Моля, посочете броя на приетите на работа нови служители през
последната календарна година във Вашата организация:
До 2 души
От 2 до 10 души
Над 10 души

9. Моля посочете броя на реализираните проекти от Вашата организация през последните пет календарни години според източника им на
финансиране.
България

Чужбина
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Нови медии в пространството на театъра
Димитър Воденичаров
Резюме

Лансиране на нови медии в пространството на театъра, разглежда първите творчески експерименти за интеграция на кинематографско динамично изображение, в единната тъкан на сценичното представление. Като първи примери за подход към съвременни медии за създаване на
нова театрална зрелищност, статията разглежда технологични принципи в постановки на Фридрих Кислер и Ервин Пискатор.
Abstract

Launch of new media in the space of the theater, considered the first creative
experiments integration of dynamic cinematic image in a single tissue of stage
performance. As a first example of the approach to modern media to create a new
theatrical spectacle, the article examines technological principles in productions of
Friedrich Kisler and Erwin Piscator.
Модернистите от началото на XX век са отделили не-малко внимание, върху психологията на зрителните възприятия. Провеждайки различни експерименти с цвят, светлина и звук, акцентирали основно върху въздействието на колорита влязъл в отношения с движението.
Творчески опити за интеграция на киноизображение в театъра се провеждали постоянно. Първоначално употребата на динамично изображение притежава цели сходни с тези на ранната кинематография –
главно да удиви зрителя или манипулира пространствената му ориентация. Такава е и основната идея на Уинсър МакКей (Winsor McCay) в
„Динозавъра Гърти“„Gertie the Dinosaur“[1] 1914 г. с жестове и глас контролира анимиран герой, проектиран на екран в дъното на сцената.
Благодарение на точен синхрон по време, персонажът отговаря на
всички команди на МакКей като поклащане на глава, сядане и ставане,
изпълнява трикове като цирково животно. Анимираният герой улавя
хвърлена от МакКей ябълка. Кулминацията на интерактивното взаимодействие е преминаването на автора от тримерното пространство в
двумерния екран като негов виртуален аналог. Това е един от ранните
примери за интеграция на „видео” в театър и интерактивен диалог
между изпълнител и медиен образ и един от най-експлоатираните модели на дигитален пърформанс.
През 1919 г. Кангило (Kangiullo) в „Светлина“ „Lights!“ разполага актьорите като „растения” в изцяло тъмна среда. Публиката се движи свободно между „растенията”, а според реакциите и се контролира силата
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на светлината – от мрак до пълно осветление. Противоположно на традиционния за спектакъл финал завесата пада при максимална осветеност.
Подобно на МакКей, Хорас Голдин (Horace Goldin) жонглира с реални и видеообекти, Роберт Квино (Robert Quinault) създава танц, в който
физическите движения са синхронизирани с тяхна видеоверсия.
В 1922 г. Фридрих Кислер (Friedrick Kiesler) поставя Р.У.Р. (Росумски
Универсални Роботи,1921 г.) на Чапек, едно от най-високотехнологичните представления за времето си, използвайки динамични елементи
- подвижни панели, отварящи се и затварящи се диафрагми, пропускащи ослепителна светлина към публиката. Пространствената композиция е мащабна и прецизно балансирана смес от графичен дизайн, кубизъм, конструктивизъм и абстрактни геометрични пана. Мизансцена
предполага динамика в цялата постановка и поддържа търсеното напрежение. Система от огледала на сцената отразява и „удвоява-проектира” живо изображение на човешки тълпи в перспектива, различна от
тази на зрителския салон (като от поглед на камера). Върху кръгъл екран се проектира видео (от дистанционно управляеми проектори) с
работещи във фабрика роботи, заснети с подвижни камери. След първите две представления берлинската полиция спира спектакъла поради опасност от пожар заради високата температура от прожекционните и осветителните апарати. На Кислер му се налага да конструира охладителна система, канал с вода обливаща екраните. Така новаторското решение, дава първото в историята на театъра сливане на кино-проекция с живата материя на водата. Визията по думи на Кислер създава
загадъчен, полупрозрачен и безплътен[2]ефект.
През 20-те години на XX век
документалните фотоси и
кадри се използват в театъра с поразителен ефект.
Ервин Пискатор редактира
за театъра лента от текущите новини, за да осъществи
диалектическо
взаимодействие на фактически материал, в случая противопоставяне на политически
намерения (патриотичните
речи в Райхстага) и техните
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военни последствия (жестокостите от Западния фронт) в „In Spite of
Evrything” „Въпреки всичко“,1925. Предизвиква недоволството на ръководството на Берлинския Фолксбюне с прожекция на Ленин в „Storm
Over Gotland” „Буря над Готланд“ на Ем Велк от 1927, чието действие се
развива в Средновековието. Заедно с това показва нарочно заснети
кадри на петима актьори, движещи се срещу камерата; с приближаването им външният им вид и костюмите се променят, постепенно превръщайки се в персонажи от четири леви революции от различни периоди - Селската война, 1789, 1848 и 1918 година.
Знаменателен пример за мултимедийния театър на Пискатор е „Ура,
ние сме живи” на Ернст Толер „Hoppla, Wir Leben!“, сценография на
Траугот Мюлер 1927 г. Stationendrama се развива в отделни самостоятелни епизоди, епизодната структура помага на Пискатор да създаде
един от най-значимите прекурсори на дигиталния театър.[3]
Подобно на средновековните мистерии индивидуалните последователности притежават известна връзка помежду си, но са обособени и
не се развиват следвайки обичайната логическа съвкупна или плавна
структура, както и не следват Аристотелевото единство на действие,
време и място. Stationen23, в които протича развитието на героя, в случая Карл Томас, играят роля на определящи указатели и кръстовища,
където се срещат силите на съдбата, изборът, шансът и човешката воля.

23

За Hoppla сложното решение на Траугот Мюлер включва 6 стаи на
две вертикални конструкции от двете страни на прожекционния екран. Дъната на самите стаи са полупрозрачни автономни екрани, върху
които се прожектират отзад слайдове и видео: затворнически килии,
хотелски и жилищни стаи. От- тогава техниките за прожекции се използват за пренасяне на изпълнителите нееднократно на различни
места. На централния екран се прожектират картини от войни, боксови
мачове, танци, финансови кризи и монтирани новинарски киноленти,
запълващи паузите между сцените. Специално заснети филми „откриват” пиесата. Единият е редактирана новинарска лента, противопоставяща Първата световна война и немската революция и съдържаща специално заснети кадри, в които Карл Томас е показан като участник и в
двете исторически събития. За втория филм киноекранът се появява в
центъра на сцената, завесата се спуска и започва епизодът в килията
на осъдения....следва най-ефектната част от пиесата. Голям часовник на екрана периодично отмерва времето от 1919 до 3.11.1927 като
елемент, подчертаващ ежедневието, успоредно другите екрани показват загубеното от К.Томас време в психиатрията....политически
събития като въстанието на комунистите в Рур, речите на
Ленин,въстанието на Мусолини, процесът срещу Сако и Ванцети, както и изборът на Хинденбург за президент на Германия през 1925 г...периодично се сменят с кадри на танцуващи крака и фриволности от
20-те години. Силен джаз е звуковият фон на осемминутния филм, а в
самия край започва опитът на Карл Томас да бъде реабилитиран.[4]

Локация, физическото място на действия, които не са симултанни.
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Пискатор използва разнообразни технически ефекти като усилен
шум от радиоприемник и - за първи път в театъра - ултравиолетова
светлина, която осветява само белия рисунък по костюмите на актьорите, изпълняващи мрачния танц на смъртта, поставен от Рудолф
Лабан.[5] Финалната сцена показва затворници в различни килии на
трислойната конструкция, разговарящи помежду си по вентилационни
тръби, като в същото време Томас си приготвя примката. Движещ се
текст на затворническите съобщения се прожектира върху предната
завеса. Визуално въздействаща била кулминацията, когато на 7,5 метровия екран се появява гигантският взрив на Млечния път. Пискатор
ползвал видеото отчасти заради документална точност и отчасти за да
изобрази удара на осемгодишния технически прогрес върху объркания разум на Карл Томас. Според Диксън Пискатор смятал социалната сатира на Толер за недостатъчно радикална и използвал видеото,
за да осигори политическа и драматична сила, недостигаща на пиесата.[6] Ефектът може да бъде използван както умерено, така и прекалено, изкушението, което той предлага само от обикновен стремеж към
сензация, е твърде забележимо.
Обединявайки драматическото събитие с документални кадри,
Пискатор създава нов сценичен жанр - документалната драма. През
1924-25 г. режисьорът поставя Rewue Roter Rummel съкратено RRR. Този
технологично сложен за времето си мултимедиен спектакъл, затвърждава новаторската естетика на автора. На сцената между кинопроекциите и документалните монтажи, акробати изпълнявали циркови трикове, увличайки и зрителите, които се включвали в действието с реплики,
песни, произволни шумове и речитативи.
1927 се превръща в историческа с новите висоти в използването на
видеопрожекция на сцената. Във Франция Пол Клодел в „Livre de
Cristoph Colomb” (1927) „Дневника на Колумб“ експериментира с използването на екран като „магическо огледало” за подсилване на атмосферата и интензивността на текста. Клодел пише за голямата визуална
сила, но в същото време за мекотата и изтънчеността на сценичния
прожекционен екран, способен да представя, увлича и да трансформира значението.[7] Докато работите на Пискатор били интелектуално и
политически поучителни, то при Клодел били чувствени и психологически, разрушаващи усещането за време. Те въздействали на „чувствения опит” на зрителя, бидейки проектирано тяло във взаимодействие
със „сенките” и „призраците” на миналото и бъдещето: Защо когато потокът на музиката, действието и поезията нахлуе в съзнанието на
зрителя, ние трябва да отговаряме с лъжливи небеса, груби и триви-

ални колкото са рисунките на стената в закусвалня? Защо да не използваме екрана като магическо огледало, в което всички разновидности на сенките и предположенията са забележими в една или друга
степен, а замислите могат да протичат, да следват един след друг и
да се унищожават един друг. Защо да не отворим вратите на този
вълнуващ свят, където идеята ражда усещане и където призракът на
бъдещето се обединява със сянката на миналото.[8]
Информацията за мултимедийни спектакли на европейски сцени
през следващите 25 години е оскъдна или откъслечна. След няколко
години експерименти с видео, към края на 30-те години на XX-ти век,
тетърът се връща към традиционните си „живи“ корени. Използването
на видео в спектакли от този период е инцидентно или ако има такова
то кинопрожекцията в сценичната конструкция се ползва, като второстепенен визуален ефект. Политическата обстановка след 1930 г. спира
и заглушава инерцията на театралния авангард. Причините за това са
зараждащият се фашизъм в Испания, Италия и Германия, установилата
се диктатура в СССР, където министъра на културата Жданов заявява,
че Съветското изкуство е длъжно да се посвети на соцреализма.
Началото на Втората Световна Война бележи 20 годишен застой в театралните експерименти с мултимедия. Диксън прилага, като пример
Историята на изкуството на дигиталния пърформанс на Роуз Ли
Голдбърг, където на периода 1909 – 1932 г. са посветени над сто странизи, а едва четири за периода 1933 – 1951 г.
Но въпреки всичко мултимедийният театър не спира да се развива.
Между 1941 – 1950 година, (Rober Edmond Jones) Робърт Едмън Джонс,
един от водещите американски сценографи, изнася поредица лекции
озаглавени „The Theatre of The Future“ 1941 г. (Театър на Бъдещето).
Стратегията на Джонс, която за пръв път публикува в статията си
„Теория на съвременната пиеса“ е откровен синтез между театър и
кино. В паралелното присъствие на жив актьор и „говорещо“ изображение се открива съвършено ново театрално изкуство с безкрайни
възможности. Видеото предлага решение на проблемите на театралната драма, ефективно отражение на нейните реалности и подсъзнанието на героите и. В неговият Театър на Бъдещето живия актьор ще изразява външните проявления на персонажа, а екранното изображение
вътрешния свят, въображение, подсъзнание и мечти.[9]
Пътят на развитие и лансиране на мултимедийните технологии в театъра започва сравнително скоро, но след дебюта им могат да се отчетат техния мащаб и многообразие. Изброените примери са едва началото на този път. Често опитите затихвали, но всеки експеримент, всеки
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опит на режисьори, сценографи и дизайнери на осветление е носил
нов заряд намерил отражението си в съвременния дигитален театър.
Новите технологии завладяват творческото пространство на театъра с все нови и нови технически средства, способни да реализират и
най-необичайната авторска идея. Съвременният мултимедиен театър
синтезира сценично действие, цвят, светлина, динамична и статична
проекция, музика и звук в единна визуална картина. Мултимедийните
технологии се използват на всеки етап от подготовка на спектакъла, от
анимиране на основния сценографски ескиз, до управление на светлинната картина в представлението. Не рядко мултимедийната проекция е част от физическата среда на сцената, а често я заменя изцяло.
Технологията позволява деформация, трансформация на човешкото
тяло или пълната му замяна от аватар.
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Хорото като празнично веселие
на бесарабските българи
по материали от с. Кайраклия и гр. Тараклия, Молдова.
Марина С. Банкова
Резюме

Хорото на мегдана, като събитие за всеки българин от миналото е
един малък празник. В тази статия ще насочим погледа към неделното хоро,
като събиране за забавление, танци и игри в българската общност населяваща Бесарабия по-точно с.Кайраклия и гр. Тараклия по настоящем намиращи се в Р. Молдова
Abstract

The dances at village square (Horo), as an event of the past, is a small holiday for
every Bulgarian. In this article, we will look at the Sunday’s Horo as a collection for
fun, dances and games in the Bulgarian community inhabiting Bessarabia, namely
Kayraclia village and Taraklia city, presently located in Republic of Moldova
Най-голямата българска диаспора днес се намира в Бесарабия,
известна още като Буджак. Днес тази етнографска област влиза в границите на две независими републики – Молдова и Украйна. Както е
известно, тези българи са потомци на някогашните преселници, дошли в земите на Руската империя от България в края на ХVІІІ в. и началото на ХІХ век. Изселванията от периода между 1806 - 1812 година
са главно от Североизточна България, Пазарджишко, Плевенско,
Разградско, Силистренско, Свищовско, Габровско, Севлиевско, и от
предпланинските райони на страната. В рамките на това преселване
в Бесарабия се образуват следните селища с български преселници:
Болград, Комрат, Казаклий, Капчак, Тараклий, Чийший, Кубей, ТашБунар, Табаки, Кайраклий, Каракурт, Болбока, Етулия, Бешалма,
Конгаз, Баурчи, Бешгиоз, Чадър- Лунга и др. По време на руско-турската война от 1828-1829г. изселниците тръгват от Сливенско,
Ямболско, Бургаско и Варненско и се заселват главно във вече образуваните в Южна Русия български села.
Село Кайраклия се намира в границите на Р. Молдова между двата
бесарабски града с преобладаващо българско население гр. Болград
/Украина/ и гр. Тараклия /Молдова/. По данни описани в книгата
„Родословные древа села Кайраклия” от Иван Манолов първоначално преселниците от селото са били населени в с. Кайраклия в близост до гр. Измаил /Украина/, но вследствие на установяване нови
граници между Руската империя и Молдовското княжество в
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Бесарабия /1812 – 1856 г./, част от българите на това село се изселват
и основават ново населено място близо до град Болград, като го наричат също Кайраклий. (6, стр. 6)
Тараклий се е заселвал на няколко етапа. През 1806 година се заселват три семейства, които са живеели заедно с местните татари (3,
стр. 30). В края на руско-турската война /1806-1812 г./ пристигат нови
преселници - 182 семейства, сред които имало и няколко семейства
шопи, освен основната маса, която е от Североизточна България (4,
стр. 12). Преселниците са главно от Разградско, Силистренско,
Габровско, Севлиевско, Плевенско, особено от предпланинските райони на България (1, стр. 13, 14). Българите се заселват в изоставено
ногайско село, като една от двете основни махали е с население от
Северна България (3, стр. 42). През 1830 г. продължават да се заселват и бежанци от Годеч, Софийско и от Тракия. През 1813 година българското село Тараклий е регистрирано в административните списъци под името Шоп Тараклия.
Независимо от календарните или семейните празници, хорото
остава едно постояно ежеседмично, увеселително събиране на селяните в Бесарабия. Организира се през летния период т.е. от късна
пролет до ранна есен. Н. С. Державин наблюдавал тези събирания на
българите живеещи извън България в книгата си „Болгарские колонии в Росии” описва този вид веселие така: „ Всеки празник следобеда на селския площад от ранна пролет започват да се събират пременени моми и момци, пеят песен, разговарят, водят хора /хоро, уро/.
По време на танц на хоро момите се държат една друга за колан, мъжете за ръце. „ (5, стр.123)
Баба Маша от с. Кайраклий разказва, че преди хорото момата е
ходила на чушмята за вода с кубилца /кобилица/ и бакъри, а там я
чакал либовника /момъкът/. Баба Калина от с. Кайраклий споменава
за носенето на кобилицата от момата с пълни бакъри вода: „Лапиту
/момъкът/ върви до нея, хуртуват си, ама не и помага!”. Младежите
по двойки разговарят, но оглеждайки се нечии родители да не ги видят. Недопустимо е било момъкът и момата да общуват директно
един с друг на хорото , където могат да ги видят многото събрали се
хора. „...момата няма право да разговаря с момъка, да върви близо до
него или да се държат за една и съща кърпа” (5, стр. 124) . Единственото
място момъкът и момата да се видят и говорят насаме е кладенеца
или чешмата на селото, където момите са ходели за вода преди голямото хоро в неделя. Факта, че всяка жена – информатор при разказа
за хорото задължително споменава ходенето на младежите на чеш-

мата преди събирането на мегдана, говори за традиция в така наречено интимно /уединено/ общуване на определено място извън селото. След като момата се прибере вкъщи да остави бакърите с вода,
облича премяната определена за хоро и заедно с дружките отива на
мегдана.
Голямото хоро /неделно хоро/ са наричали веселието , за което се
събира на мегдана /централно място на селото площяда/ почти цялото село. За голямото хоро са се събирли всяка неделя през деня /на
пладня/. Тук основно са танцували хора, ръченици, полки и други
игри. В с.Кайраклий това са хората: ” Хоро” 2/4 – наподобява право
хоро, „Кайръм” 2/4 – в чист вид „Свищовско хоро” , „Тропнишката” 2/4
– това хоро е придружено с много набивания, „Кубейско хоро” /
Тинереска/ 2/4 – играе се с вихрено предвижване вдясно и ляво,
„Лудо хоро” /Алавашко хоро/ 2/4 – играе се от няколко групи по трима човека хванати в кръгчета, които имат определена хореография ,
„Бътая” 2/4 – молдовско хоро; игрите „Насрещя” 7/16 – играе се един
срещу друг, „Бътута” 2/4 /молдовско/ , „казачок” 2/4 /руско/, „краковяк” 2/4 /украинско/ - играе се по двойки . В с. Тараклия са танцували
хората „На две страни” 2/4 и „Тропнишката” 2/4 - разновидности на
„Правото хоро”, игрите „Нагоре” 7/16 и „Подфърли кондак” 9/16 - се
играят по саме: от мъжете с много отскоци и клякания, а жените с
интензивна игра в ръцете. И в двете населени места са танцували игрите „Три насрещя” 7/16 - играе се по тройки една срещу друга с много провирания , „Кадънжа” 9/16 /гагаузко/ - играе се по саме.
Както забелязваме освен българските хора и игри, тук са танцували същите внесени от другите етнокултури – гагаузки, молдовски,
руски. Хватът в голяма част от хората е „за рамо”, наричан от информаторите „на ръци”. Хората са винаги сключени в кръг, като тази форма се нарича на хоро. Водени хора не се срещат.
На голямото хоро съпровода е задължително инструментален.
Използват се вече и класически инструменти: кларинет, който замества кавала; цигулка, която замества „кименчето” /гъдулка/; хармоника с копчета, акордеон; ударния инструмент вече е „даул”, който е
по-различен от предшестващия го „тъпан”. „Даула” е типичен инструмент за молдовските оркестри – има форма на барабан, размерите са
като на тъпан, но различното е това, че отгоре има два малки чинела.
Този ударен инструмент се среща и в Северна България при духовите
оркестри. Свирейки на централно място-мегдана, като ударен инструмент , звука на даула най-добре се долавя от всички краища на
селото и така момите и момците знаят, че вече е време да се събират
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за очакваното веселие. „Като чуем, чи даула думчи и си викаме „Айде
да тръгваме за хорото, чи даула се чува! ” – казва баба Маша. Често
на хорото свири само един от соловите инструменти с „даул”, примерно кларинет и даул или гармошка с даул. Музикантите са били
канени специално за хорото и им се заплащало по една „димирлия”
/дървен съд събира 20 кг./ зърно.
Инструменталните мелодии предимно са в размер 2/4 – хората
„Тропнишката”, „Лудо хоро”, „На две страни”, „Полка”, „Каркаяк” /краковяк укр./; 7/16 - „Насрещя”, „Нагоре”, „Три насрещя”; 9/16 - „Кадънджа”,
„Подфърли кондак”.
Горепосочените инструменти и свирената от тях музика изместват народните инструменти /кавал, гайда, кеменче/ и песента, които
остават само в битовата атмосфера на празник в по-тесен семеен
кръг, вечерното хоро и седянката.
При това събиране съселяните могат не само да се веселят, но и
да общуват. Дружките помежду си, момците оглеждат момите, а повъзрастните наблюдават младежите. Измежду многото моми, момъкът може да види коя е най-хубава и подходяща за него. Тук се заражда привличането на момъка и момата, което може да се забележи от
наблюдаващите, но може и да е незабележимо.
Веселието е продължавало до вечерта.
Прибирайки се вдъхновени и все още пълни с енергия от голямото хоро, младежите се разделят на групи по махалите за малкото
хоро или хоро на кишето, наричат го още вечерно хоро. Момите успяват да отидат до вкъщи да се преоблекат с по- обикновена премяна и
отново излизат с комшийките на хоро. „...През деня направиха голямо хоро, а след като се пръсна, всяка махаличка имаше свое, малко
великденско хоро – на кишите, на което малките девойчета, а и поголемите моми пееха специални песни и играеха обикновено тракийско хоро. Ергените стояха около хорото, задяваха се, но не се залавяха. „ – така описва хорото Н. Кауфман в книгата си „Народни песни на българите от Молдавска и Украинска ССР” 1988 г. (2, стр.16)
Вечерното хоро се отличава от голямото хоро с: по мястото на
събирането – подходящо и централно място на всяка махала /определена част от улицата, квартал в селото/ или кише /кръстовище/; по
броя на събралите се участници в мероприятието - голямото хоро,
за което се събира цялото село се разбива на малки групи; съпровода е песенен, рядко се среща в някоя махала да засвири битов инструмент /кавал, кеменче, гайда/; играят се предимно хора на песен,
липсват игри по саме. „В хороводното пеене взимат участие само

моми: по време на пеенето, държейки една друга за колан, момите в
такт на песента движат в кръг, правейки няколко стъпки вдясно, след
това една – две стъпки вляво; „ така е описано вечерното хоро на бесарабските българи изселници в Бердянск и Феодосия от Н.С.
Державин в книгата си „Болгарские колонии в Росии”, (5, стр.123)
„ Хората на вечерното хоро почти изцяло се играеха в съпровод
от песен. Тъй като музикантите в селото са малко, нямаше как на всяко вечерно хоро да има музикален съпровод. Налагаше се съпровода
на хората да е песенен“. Благодарение на това песента е най - запазния елемент от българския фолклор в този регион. В някои махали,
където е имало младеж свирещ на гайда, кавал или кеменче е можело да се чуе и инструментална мелодия на вечерното хоро, но само
един инструмент е свирил . Баба Маша разказва за дядо Тодьо, който
само в неделя е надувал гайдата и свирел до дома си, така че само
комшиите са го слушали. Има спомен и за кавалджия, който е свирил
на вечерните хора. Освен хора, кавалджията е свирил и бавни мелодии. Баба Калина от с. Кайраклий също споменава за кавал като
акомпаниращ инструмент на хорото.
Хорото винаги съпровожда всички големи календарни и църковни празници. „Мегданското хоро се вие всеки Великден, всеки
Гергьовден, някъде всяка неделя” (2, стр. 16)
Веднъж годишно във всяко село в определена от кмета дата се
празнува събор /сбор/. Това се случва обикновено в летния период.
За него се събират не само хората от самото село, където се организира празника, но идват и гости от съседните села. „ ...откриването на
хората от пролетта започва с така наречения сбор, за който се събират няколко околни села , както младежи така и възрастни хора и
устройват танци и борба. ” (5, стр.124) На сбора се играят много хора,
ръченици, полки и други танци. Едни и същи хора и игри се играят и
от местните играчи и от другоселците. Това говори, че и в околните
села се играят същите хора и игри, дори и да са с различен музикален съпровод. На сбор в с. Кайраклий са пристигали от от с. Кубей /
сега Украина/ , гр. Тараклия /тогава село/, с. Копчак. Наблюдава се
също и пренасянето на нови хора от други села например: „Кубейско
хоро” /от с. Кубей/, „Алавашко хоро” /от с. Алуат/ за тези хора баба
Маша казва, че са дошли по-късно.
Музикалния съпровод на сбора е голям оркестър: цигулка, кларинет и даул. Музикантите са добре подбрани за случая, като за голям
празник. Хората и игрите не са единственото нещо, което забавлява
селяните и гостите им на сбора традиционно място заема и борбата.
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Тук мерят сили борците от региона, като победителя получава за награда угоен коч.
Информаторката баба Маша от с. Кайраклий информира, че наред с всички забави се продават сладки напитки – „квас” и халвички
от захар. Баба Калина от същото село споменава за люлки като една
от забавите на сбора.
Също така всяко село веднъж годишно в ден определен от църковния календар отбелязва храмовия празник посветен най-често
на светеца на който е именувана църквата. За с. Кайраклий това е
Покров Богородичен /14 октомври/, за гр. Тараклий е Гергъовден /6
май/. Храмовият празник събира много гости от селата в региона, затова същия празник се превръща в още един събор.
В този вид хорото, като веселие е намирало място сред българските колонии в бивша Русия, после Молдовска и Украинска ССР в
началото на 20-ти век /1910 – 1930 г./. След тежкото време на Втората
световна война и глада 1946-1947 г., понятието хоро и сбор почти се
измива. В края на 40-те и 50-те години на миналия век танцувалните
сбирки се възстановяват, но се наричат танци. Тук вече играят по-съвременни танци - валс, полки, навлизат и руските пляски. Народните
хора и игри, също така и българските по-малко са играят.
В наше време хорото на мегдана е възстановено в с. Кайраклий.
През лятото всяка неделя вечер в центъра на селото се играят запазилите се хора и игри. Музикалният съпровод е с по-съвременни инструменти. Песенният съпровод е почти изчезнал. Хората и игрите се
изпълняват, както от възрастни, така и от най-малките деца.
Мястото на малките хора заемат сбирките на младежите по махалите. Не се танцува, но се слуша музика и се пеят песни.
Сбора също се е запазил и се нарича „фестивал”. Има всякакви увеселения: борба, надбягвания, футбол. В центъра на селото се разполага малък панаир, където се продават различни стоки. Що се отнася
до народните танци и хора, в повечето случаи се канят самодейни и
професионални танцови състави за изява. Празничният ден понякога завършва с хора и игри на площада.
Въз основа на всичко описано до тук, може да се каже, че неделното хоро на мегдана и всички по-малки и по-големи веселия /вечерно хоро, сбор/ е внесено от прародината и грижовно пазено от българите в Бесарабия. Н. С. Державин определя сбора, като „носещ характер на национален празник „ (5, стр.124). Освен общуването и
контакта между съселяните, събирането и танцуването на хоро затвърждава идентичността на българите живеещи далеч от България.

Внасянето на хора и игри от фолклора на съседните народи, говори
за адаптивността и доброто съжителство на българите в региони с
многонационално население.

150

151

Информатори
Мария Касапова, родена 1905 г. в с. Кайраклия
Акулина Каракаш, родена 1912 г. в с. Кайраклия
Степан Кайряк, роден 1930 г. в с. Тараклия
Библиография
Грек, И., Червенков, Н. Българите от Украина и Молдова. Минало и настояще. София, 1993
Кауфман, Н. Народни песни на българите от Молдавска и Украинска ССР, София, 1988.
Неделчев,Н. Бесарабските българи в Тараклия.(история, диалект, речник) Велико Търново, 1998.
Бернщейн, С. Заселение болгарами бившей Новороссии Бессарабии и Приазовья. Атлас болгарских говоров
СССР., М., 1958.
Державин, Н, Болгарские колонии в Росии, София, 1914 .
Манолов, И. Родословные древа села Кайраклия, Кишинев, 2009.

КУЛТУРЕН МИКРОКЛИМАТ
В ЖР „ТРАКИЯ“, ПЛОВДИВ
арх. Нина Д. Толева-Новак, Виктор В. Новак
РЕЗЮМЕ:

Тракия е панелен жилищен квартал, чието строителство протича от
края на 1970те до началото на 1980те, с цел осигуряване на жилища за
предимно млади семейства. Понастоящем една шеста от населението
на Пловдив живее в този район, като на територията му са съсредоточени две от общо двадесет и петте читалища в града, и се организират над
100 културни мероприятия. Целта е да се изследва културният микроклимат в района, да се разгледат в дълбочина културните практики.
Събраната информация е част от обширно интердисциплинарно проучване, като за целта са проведени теренни проучвания, квази-представително социологическо проучване сред 477 души, срещи с жители на района
и с районната администрация. Като резултат са изведени основните
проблеми в културния микроклимат в район „Тракия“ и са направени изводи за възможния потенциал за културно развитие на района, базирани на
изготвените статистически данни и картни материали.
Ключови думи: културен микроклимат, културна стратегия, развитие на културата
ABSTRACT

“Trakiya” is a plattenbau residential neighborhood, originally constructed between the late 1970s and early 1980s, in order to provide housing for predominantly young families moving into the city. At present, one sixth of the Plovdiv
population lives in this area, with two of the twenty-five community centers in the
city situated within it, while more than 100 cultural events are organized each
year. The aim of this paper is to explore the cultural microclimate in the area, and
provide an in depth look at the cultural practices of its inhabitants. The information gathered is part of a comprehensive interdisciplinary study, with field studies,
a quasi-representative sociological survey of 477 people, meetings with residents
of the area and the regional administration. As a result, the main problems in the
cultural microclimate in the Trakiya region are derived and conclusions are drawn
about the potential for cultural development of the region, based on the produced
statistical data and map materials.
Key words: cultural microclimate, cultural strategy, cultural development
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Тракия е панелен жилищен квартал, чието строителство протича от
края на 1970-те до началото на 1980-те, с цел осигуряване на жилища
за предимно млади семейства. През 1983 година „Тракия“ се обособява
като самостоятелна административна единица, а днес е третият по големина квартал с панелни блокове. Настоящото изследване е развито
на база на събраните материали по време на проучване на квартала за
фестивала One Architecture Week в периода февруари-октомври 2016
година.
Методология на проучването:
За целите на проучването бе разработена специална методология, в
чиито рамки бяха дефинирани следните основни теми: жилищен фонд;
зелени системи; спорт и рекреация; техническа и транспортна инфраструктура; икономически микроклимат; култура и образование; социални услуги; правна система и гражданско участие; медии и онлайн платформи. Основните методи на проучване включваха теренни обходи, кабинетни проучвания и литературни обзори, набиране на архивни материали и актуални данни, квази-представително социологическо проучване сред 477 жители на района (чрез анкетиране по домовете), дълбочинни интервюта с представители на жителите и администрацията и др.
Целта на настоящата разработка е изследване на културния микроклимат и културните практики в района, дефиниране на проблемите и
потенциала на квартала в културно отношение.
Демографска справка:
Понастоящем една шеста от населението на Пловдив живее в район
„Тракия“(9328 души на възраст 0-17 години, 39 405 жители в трудоспособна възраст - жени до 59 години и мъже до 62 години, и 10 844 жители в пенсионна възраст - жени над 60 години и мъже над 63 години) [1].
В рамките на квази-представителното социологическо проучване бяха
анкетирани 477 души, 48% от които мъже и 52% жени. Възрастовото
разпределение на анкетираните бе: 19% на възраст между 18-24 години, 67% на възраст 25-59 години и 14% над 60 години. Неомъжени от
тях са 33%, семейни или живеещи на семейни начала – 51%, 8% разделени или разведени и 6 % овдовели. Едва 1% от отговорилите са с начално образование, 4% с основно, 54% със средно (29% със средно
общо и 25% със средно специално), а делът на висшистите е 41%.
Заетите в работния сектор лица са 65%, а учащите – 13%, незаетите
лица са 18%, а домакините и жените в отпуск по майчинство – 4%. Така
демографският профил на района се формира от предимно активни
хора със средно и висше образование, което е добра предпоставка за
развитие и на активен културен микроклимат.
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Културен микроклимат
В първоначалния градоустройствен план за „Тракия“ териториите,
отредени за културни зони и административен градски под-център,
са предвидени в геометричния център на квартала, на мястото на
пустеещите днес територии срещу новата сграда на Община Тракия.
Липсата на достатъчно финансиране, а впоследствие драстичните политически и социални промени от 1989 година, водят до спиране на
изграждането на квартала, поради което той се установява първоначално като квартал-спалня. Това може да се разглежда като предпоставка за създаване на един изначален културен вакуум в квартала,
който се проследява и до днес под една или друга форма. За културните практики на жителите в района съдим по данните събрани по
време на социологическото проучване и проведените срещи с жители на района.
Този културен вакуум лесно може да се проследи в предпочитаните дейности през свободното време както в делниците, така и в празничните дни. И въпреки, че в почивните дни делът на тези от анкетираните, които остават у дома спада наполовина, покачването на дела
хора, предпочитащи да посетят кино, концерт, театър или друго културно събитие е много малък – от 5% на 8%. За сметка на това се наблюдава засилена миграция извън града, като тези предпочитания
варират по пол, възраст, семеен и образователен статус и заетост.

Диаграма предпочитани дейности по възрастова група (външен
пръстен: над 60 годишни, междинен пръстен – 25-59 годишни, вътрешен пръстен – 18-24 годишни) през делнични (ляво) и празнични дни
(дясно). Най-активни по отношение на културните мероприятия в делничните дни са хората във възрастовата група 25-59 години, а в празничните – групата 18-24 години, в която се и наблюдава най-голяма разлика в активността. Впечатление прави, че във възрастовата група от
60 години нагоре също се наблюдава шаблон делник-празник, като
този неочакван резултат вероятно се дължи на дългогодишната работна рутина и изградения с десетилетия начин на живот.

Диаграма предпочитани дейности по пол (външен пръстен: жени,
вътрешен пръстен – мъже) през делнични (ляво) и празнични дни (дясно). Наблюдава се почти двоен скок в броя посещаващи културни мероприятия, а също и относително по-високата активност на жените.

Диаграма предпочитани дейности по семеен статус (пръстени отвън-навътре както следва: овдовели, разделени/разведени, семейни/
на семейни начала, неомъжени /неженени) през делнични (ляво) и
празнични дни (дясно). През празничните дни активността по отношение на културните мероприятия е сходна във всички групи. Впечатление
прави, че през делничните дни най-активни по отношение на културните мероприятия са разделените хора, като през празничните дни,
най-голям процент именно от тях предпочитат да заминат извън града.
Друг съществен детайл се наблюдава при овдовелите жители на райо-
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на, които почти не посещават подобен тип мероприятия, а предпочитат заниманията у дома през делниците и разходки в парка през
празниците.

Диаграма предпочитани дейности по образователен статус (пръстени отвътре-навън: начално, основно, средно общо, средно специално,
висше) в делнични дни (ляво) и празнични дни (дясно). Очаквано се наблюдава корелация между образователен статус и интерес към културни събития. Докато от анкетираните с начално и основно образование
няма нито един, който да отделя време за посещения на кино, театър,
концерт или друг тип културно събитие, то най-активни в културно отношение са хората с висше образование, като интересното при тях е,
че относително голям дял от тях предпочитат да пътуват извън града
през почивните дни. От друга страна се забелязва голям скок в активността на хората със завършено средно общо и средно специално образование именно през почивните дни, като вероятна причина за това
може да е естеството на работния им процес през делничните дни и
разпределението на заетостта им в рамките на деня (при работа на
смени или други вариации в работното време).
В следващата диаграма са представени предпочитани дейности по
заетост (пръстени отвън-навътре: домакини/жени в отпуски по майчинство, незаети лица, учащи, заети лица) в делнични дни (ляво) и
празнични дни (дясно). Въпреки че учащите и заетите в работния сектор лица разполагат с най-малко свободно време, именно те са най-активни по отношение на посещаването на културни мероприятия, особено в делничните дни. Въпреки че при всички групи се наблюдава
скок, най-сериозен той е при домакините и при незаетите лица.
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Като цяло културните мероприятия не се радват на особена популярност като предпочитан активен отдих. Възможна причина за това може да
се потърси градоустройствените специфики на района. От една страна за
цялата територия на ЖР Тракия има две читалища (всяко от тях с изнесен
филиал библиотека) и едно кино. Липсва подходящ сграден фонд за организирането на по-мащабни културни събития и концерти. От друга страна, транспортният достъп до района е предизвикателство сам по себе си
– всички линии на обществения градски транспорт в рамките на района
дублират един и същ маршрут, често (особено вечерно време) са нередовни. Затрудненото паркиране в центъра, високите цени на таксиметровите услуги възпрепятстват посещаването на културни събития в централните градски части. В допълнение, поради липсата на подходящи помещения, често се налага изнасянето на организирани от читалищата или администрацията на район Тракия мероприятия на локации в централната част
на града (Дом на културата „Борис Христов“, частни галерии и т.н.).
В рамките на социологическото проучване кварталът бе разделен на
четири части, в съответствие с неговите пространствени специфики. Това
ни позволи да изследваме девиациите в местния културен микроклимат.
За целта, район 1 включва микрорайоните „Хан Аспарух“, „Оборище“,
„Капитан Бураго“ и„Скобелева майка“; район 2 –„Търговски“,„Опълченски“
и „Хан Крум“; район 3 – „Панайот Волов“ и „Тодор Каблешков“; и район 4 –
„Възраждане“, „Захари Зограф“ и „Лаута“.
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Схема посещаемост на културни събития по райони. Найпредпочитани начин за културен отдих са посещенията на кино прожекции, театрални постановки и концерти. Значително по-малко предпочитани са изложбите и фестивалите. Възможна причина за това е в
предпочитаната развлекателна страна на културата, а не стремежът
към високи художествени качества и дълбоки философски измерения.
Посредством тази схема ясно се визуализира културният вакуум в района и миграцията на търсещите културен продукт в централните
градски части и като цяло извън Тракия.

Впечатление, че жените са по-склонни да пътуват извън района, за
да посетят културни мероприятия. Интерес буди и намаленият интерес
от страна на мъжете към театралните постановки и изложбите.

По отношение на разпределението според образователния статус,
можем да съдим, че най-голям интерес за висшистите са театралните
постановки и изложбите, извън територията на района. Интерес буди
фактът, че киното е най-предпочитаният културен продукт за хората с
основно образование.

По отношение на разпределението според семеен статус, интерес
предизвиква фактът, че именно семейните хора са най-активни и
мобилни.

По отношение на възрастовото разпределение, очаквано най-активният сегмент е хората в активна възраст – 25-59 години. Забелязва
се завишен интерес на по-възрастните (над 60 години) към театралните
постановки, тъй като при този тип мероприятия се наблюдава единствен пик в желанието им да пътуват извън района, за да посетят събитието. Най-голям интерес за младите (18-24 години) са кино прожекциите и концертните събития, вероятно поради преобладаващо развлекателният им характер.

По отношение на разпределението според заетост, впечатление
прави, че заетите в работния сектор хора имат повишен интерес към
театралните и концертните изяви, а също и към изложбите.
Като възможна причина за нуждата от миграция в търсене на културен продукт може да бъде посочен идентифицирания от анкетираните
жители на района проблем, свързан с липсата на достатъчно културни
събития, като изложби, концерти и т.н.
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От друга страна обаче, според официалния културен календар на
общината и на двете читалища, на територията на района се организират близо 100 събития (изложби, концерти на ученици в музикалните
школи, чествания на празници и паметни дати, литературни четения,
срещи с писатели, и пр.) годишно. Въпреки това, анкетираните не припознават тези културни мероприятия като атрактивни, вероятно поради техния любителски характер, което е индикатор за пасивно-консуматорско отношение към културата.

За това говори и оценката на жителите на района за предоставяните
условия за културен отдих.

В заключение можем да обобщим, че въпреки осъзнатата липса на
достатъчно културни събития на територията на района и фактът, че
оценката на културния микроклимат е малко над средната, цели 42%
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процента от анкетираните смятат, че кварталът предлага достатъчно
възможности за прекарване на свободното време, 35% смятат че предлага възможности, но не достатъчно, 12% - че предлага малко възможности, 2% че не предлага никакви възможности, а 10% не могат да
преценят.
От друга страна, предвид малкия процент хора, отделящи от свободното си време за културен отдих и фактът, че предпочитаният културен продукт са кино-прожекциите, можем да допуснем, че жителите
на района не се припознават като активен участник в създаването и
утвърждаването на културния микроклимат, а по-скоро като пасивни
консуматори на развлекателен и достъпен продукт.
В този контекст двете читалища реално не успяват да преборят културния вакуум не само заради липсата на финанси и подходящи за концерти и представления пространства [2], а и поради факта, че те не са
припознати като реален традиционен културен стожер, а по-скоро се
свързват с идеята за детски образователни звена или пенсионерски
клубове.
Основните проблеми остават липсата на подходящи пространства,
липсата на финансиране и затрудненото придвижване към централните градски части, в които има концентрация на събития, изложбени
пространства и пр. Въпреки новопостроената многофункционална
зала „Колодрум“ на границата на район Тракия, тя не може да покрие
нуждата от зала за културни събития както поради изолираността си от
квартала и останалата част от града, така и поради внушителните си
размери. В този смисъл, като потенциал за развитие на културния микроклимат могат да се потърсят възможности за публично-частни
партньорства между община и собственици на частни имоти не за традиционните жилищни сгради и офис пространства, а за изграждането
на малки пространства за клубове по интереси и по-малки мултифункционални зали за конферентни и концертни цели. Подобен потенциал
има и при съгласуването на обществения транспорт с културния календар на града, така че да се улесни и стимулира достъпа до културни
продукти и услуги за всички граждани.
Използвана литература
[1] справка от Район Тракия, служба ГРАО
[2] Юлиянова, Зорница. „Читалища“, Алманах на панелна Тракия, ИК Жанет 45, 2016, стр.85-87
Културен микроклимат в ЖР „Тракия“, Пловдив (част от интердисциплинарно проучване в рамките на
фестивала One Architecture Week 2016)
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Обичаят Лазаруване като възстановка
в часа по музика
Паолина Кр. Василева
Резюме

Всички деца изучават в часа по музика много песни и се запознават с част
от българските обичаи. В тази статия предлагам начин, по който да направим часът по музика по-интересен и образователен за подрастващото
поколение. Освен с обичая Лазаруване, който разглеждам, възстановки могат да се направят и с още обичаи, залегнали в учебната програма, като
Коледуване, Сурвакане, Кукеруване и Ладуване.
Abstract

During the music class all children learn many songs and get know about a part
of Bulgarian traditions. In this article I propound how to make the music class more
interesting and educational for the rising generation. Besides the tradition
Lazaruvane, which I examine, it’s possible to make more reconstructions of traditions
as Carolling, Survakane, The mummer tradition and Singing to rings which are
grounded on the school program.
В часовете по музика в общообразователното училище широко е
застъпена темата за българският фолклор. Пръв думата „фолклор“ използва английският археолог Уйлям Джон Томс през 1846 г. в английското научно списание Athenaum. Названието представлява съчетание
от две думи „folk”- народ и „lore”- мъдрост. У нас този термин навлиза
все повече и измества думите народно творчество. Фолклорът, както
споделя Петър Динеков в труда си „Български фолклор“ от 1972 г., обхваща умствената и духовна култура на народа. Той представя живота
на хората от миналото. Свързан е не само с народното музикално изкуство, но и с народните вярвания, празници, обреди и обичаи. Днес
също продължава да се развива, но вече преминал в нова фаза и претърпял известни изменения.
Според народните вярвания Лазаровден е празник, който се свързва с началото на пролетта и с подготовката на хората за усилния селски
труд, който ги чака през лятото. Този ден е с подвижна дата и зависи от
празника Възкресение Христово. Празнува се винаги в събота, в седмицата преди Великден, и е най-големият момински обичай от целият
празнично-обреден календар на българина.
На този ден всички момичета (малки и големи) се събират, обличат
се с празнични носии, кичат се с венчета на главите от най-пъстри цветя и носят богато украсени кошнички в ръцете си. След като се пригот162

вят, момичетата обикалят всички къщи из селото, като се движат от изток на запад. Пеят песни и играят хора за здраве, благополучие и плодородие, а стопаните на дома ги даряват с яйца (символи на безсмъртието), сирене, брашно и др. На този празник момичетата, които лазаруват, месят обредни хлябове, наречени „кукли“. Вярвало се, че хляба
има магическа функция и предпазва от зли сили. Свързва се с молбите
на българина за плодородие, изобилие и с идеята за непрекъснатостта
на живота.
Интересът ми към възстановката на този обичай бе породен от
практиката, която карам в СУ „Патриарх Евтимий“. Преподавам на пети
клас по учебника на издателство Рива с колектив: Пенка Минчева, Петя
Пехливанова, Светла Христова. В него се изучават 44 песни, от които 20
са народни. Според учебната програма по музика учениците обстойно
се запознават с обичаите: Коледуване, Сурвакане, Кукеруване, Ладуване
и Лазаруване. След един проведен час, в който представих инструментът, на който свиря (гъдулка), тяхната преподавателка ми предложи да
направим възстановка на обичая Лазаруване. Аз се съгласих с удоволствие, защото ако тези знания, които децата имат за обичая, бъдат
представени и на практика, ще обогатят както музикалната, така и общата им култура. Другата причина, за да изберем точно този обичай, е
по-големият брой на момичетата в класа, в който преподавам. Децата
с голям интерес приеха идеята и започнахме с избора на подходящ музикален материал, облекло и реквизит. Предпочетохме точно тези песни, защото, както подсказва и текста им, са най-подходящите примери
за песни, които се пеят на всеки член от семейството. Песните са с малък тонов обем, което предполага и по-лесното им разучаване от
учениците.
Във възстановката участват: водещ, лазарки, стопаните на къщата и
техните деца-малко дете, мома и ерген. Водещият открива с думите:
В съботата преди Великден, Християнската църква отбелязва с празнична литургия възкресението на Лазар. Този
ден съвпада с народния ден на девойката, която след като
лазарува може да се момее. Датата на празника се променя всяка година в зависимост от Възкресение Христово.
По стар народен обичай на Лазаровден момите обикалят
по къщите из селото и изпълняват песни за всеки член от
семейството, пожелавайки здраве и плодородие.
Лазарките се движат от изток на запад. По пътя вървят свободно, а понякога се спират и танцуват.
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Нашите лазарки ще се представят пред публиката с песента „Мъри
бульо хубава“, а докато пеят със съпровод на гъдулки и тамбура, ще се
придвижват с „буенек“ (хоро, което се танцува точно на Лазаровден).
Описание на движенията: на „раз“преди такта трябва да са приклекнали, десният крак да е освободен и отделен от земята. На „раз“ стъпват с
десния крак, а на „два“ правят стъпка с левия до десния. След това отново приклякат и всичко се повтаря отначало.
Песента е предназначена за стопанката на къщата и лазарките я изпълняват още с влизането си в дома. Текста разказва как домакинята
трябва да обясни на децата си какви са лазарките, какво правят, както и
за красивите цветове на настъпващата пролет. Тоновият обем е малък,
а разстоянието от най-ниския до най-високия тон е квинта. Песента се
състои от една фраза, повтаряща се два пъти, което спомага за по-лесното й запомняне.
Мъри бульо хубава
Да погледа лазарки, лазарки.
Мъри бульо хубава, хубава.
Имаш дете хубаво, хубаво.
Как хубаво играят, играят,
Облечи го в зелено, в зелено,
Шити поли развяват, развяват.
Наметни го в червено, в червено. Шити поли развяват, развяват,
Изведи го на двори, на двори,
Жълти чехли потропват, потропват.
След тази песен лазарките вече са се нанесли на сцената и една от тях
казва:
- Тежки порти отворете, лазарките посрещнете!
Друга се провиква:
- Изпрати ме мама, лазарка да ходя, да пея за всички, големи и мънички.
В кошничка да сбирам яйчица за дари, мама да ги вапса, кака да ги шари.
И се обръщат към домакина, който ги приветства с думите:
- Добре сте дошли, мили моми! Добре сте дошли, лазарки! Заповядайте!
Най-напред попейте на милото ми детенце.
Следва песента „Лаленце се люлее“, в която се пее за малкото дете,
сравнено с пролетното лале, чиято майка го буди, за да види лазарките.
Тук е предвидено децата да играят право хоро, което те вече познават.
Добре е движенията, които децата са изучили още в първи клас и могат
да се изпълнят с лекота, да бъдат припомнени в часа по музика и за
тези, които са забравили. Хорото се състои от три тактова фраза.
Описание: първи такт - на „раз“- стъпка с десен крак напред, на „два“стъпка с ляв напред. Втори такт- на „раз“ стъпка с десен, левия се отделя от земята, на „два“ – пауза. Трети такт- на „раз“ стъпка с ляв, десния се
отделя от земята, на „два“ – пауза. Песента е изключително популярна и
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децата я изучават още във втори клас. Състои се от две музикални фрази, при които няма много скокове в мелодията, а е характерно предимно постепенното движение. Разстоянието от най-ниския до най-високия тон е секста.
Лаленце се люлее
Лаленце се люлее / 2
Майка му го будеше. /2
На зелено ливаде /2
и му милно думаше: /2
Не е било лаленце /2
„Стани, стани детенце /2
Най-било детенце. /2
да погледаш лазарки“ /2
След песента, която пеят за детето, лазарките изпълняват и песни за
останалите членове на семейството. Отново се включва домакинът:
- И мома си имаме, ха попейте и за нея!
Лазарките запяват песента „Тука ми казаха, Лазаре“, в която се пее за
хубавата мома, готова за женитба още през пролетните великденски
празници. И тази песен е на две фрази, като специфичното при нея е
макамът хиджас, който децата овладяват с лекота. Отново е характерно
постепенното движение. Песента е особено интересна за децата и я научиха много бързо. Тя е в размер 2/4 и към нея могат да се добавят
движения на „буенек“ или само характерните за лазарките набивания с
краката.
Тука ми казаха, Лазаре
Тука ми казаха, Лазаре, мома хубава, да я сгодиме, Лазаре, навръх Великден.
Мома хубава, Лазаре, мома гиздава. Ако не е женена, да я жениме,
да я жениме, Лазаре, навръх Гергьовден.
Ние идеме, Лазаре, да я питаме,
Да я питаме, Лазаре, сгодена ли е.
Да я жениме, Лазаре, навръх Гергьовден.
Ако не е сгодена, да я сгодиме,
с шаро агне, Лазаре и руйно вино.
Освен за момата, лазарките пеят и за момъка в къщата. Домакинът с
радост приканва момите лазарки:
- И ерген си имаме. Попейте и за него! За здраве, радост и берекет,
попейте!
Тук идва ред на песента „Ой, Лазаре“, предназначена за ергенът, който си търси мома за женене. В тази песен се пее за здраве, за плодородие и по-висока раждаемост. Отново преобладава постепенното движение. Тоновият обем е малък-до три тона, а разстоянието между найниския и най-високия тон е отново квинта.
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Ой, Лазаре
Ой, Лазаре, Лазаре,
Ой, Лазаре, Лазаре,
Лазар веднъж в година
я момата женете
я момчето годете.
Като китка в градина.
Ой, Лазаре, Лазаре,
Ой, Лазаре, Лазаре,
колко здравец у гора,
тука първом дойдохме,
толкоз здраве у дома.
Мома и момче найдохме
Ой, Лазаре, Лазаре,
Колко песък у река,
Толкоз деца у дома.
След изпяването и на тази песен една от лазарките казва:
- Ой, Лазаре, Лазаре, тук спряхме за малко да ви кажем, че иде, червен весел Великден! Нека яйцето - знак на живота - да утвърди благословията за плодородие в тая къща.
Тук се намесва и разказвачът, който обяснява, че с моминските обичаи на Лазаровден е свързано и интересното народно поверие, че девойка, която е лазарувала не може да бъде похитена от змей.
Легенда за лазаруването
Легендата за Змейовата невеста е била широко разпространена в
Източна Тракия. Тя разказва за девойка, която отивала с родителите си
на събор в съседното село, но по пътя дотам ожадняла и спряла да пие
вода на един кладенец, въпреки предупреждението на баща й, че мястото е „лошо“. Тогава дошъл един змей и й предложил да му пристане,
като й обещал несметни богатства. Девойката се изплашила, настигнала майка си и баща си, без да им разкаже и думичка за това, което се е
случило. След като съборът свършил, тя пристанала на змея. След време й домъчняло за близките й и го помолила да я пусне, за да ги види.
Оставил я той на същото място и по същото време от годината. Докато
живеела с него, на змейовата невеста й била пораснала опашка.
Чувайки песните на момите, тя с ужас започнала да се опитва да се отърве от опашката, но без успех. От ужас, че дружките й ще я заварят
така, сърцето й се пръснало от страх. Погребали я до кладенеца и всяка
година на същото място девойките от селото играели несключено
хоро в нейна памет. Танцът нарекли „буенец“, а девойките, които го изпълняват – лазарки.
След тази толкова интересна легенда на сцената излиза разказвача,
който казва:
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- През неделния ден, Цветница, обичаите от Лазаровден
продължават да се изпълняват. Лазарките замесват обредни хлябове, наречени „кукли“, и завиват венец от върбови
клонки, който пускат в течаща вода, за да се предпазят от
Змея. Тази мома, чиито венец изпревари всички останали,
ще се омъжи първа през годината. Този обичай се
нарича“кумичане“ и с него се бележи края на моминските
пролетни игри.
Възстановката на този така интересен обичай ще завърши с популярната народна песен „Катерино моме“, в която се възпява красотата
на българската девойка, нейната чистота и невинност.
Смятам, че децата в училище е добре да получат и допълнителни
знания за обичаите от българския народен календар, а не само за тези,
които изучават. Например, в пети клас могат да се добавят и обичаи
като: „Пеперуда“, „Герман“, празника Еньовден. Според мен по-често
учениците трябва да бъдат въвлечени в подобни инициативи. Така часът им по музика ще бъде по-забавен и интересен, а знанията за българските обичаи ще спомогнат за обогатяване на музикалната им култура, осъзнаване на националната им идентичност и изграждането им
като пълноценни личности. Именно с такава възстановка може да се
провокира не само интереса, а и творческото мислене на подрастващото поколение. Тази идея децата приеха като предизвикателство и с
голямо желание се включиха в инициативата за провеждането й. С огромен интерес научиха предложените им песни, обогатиха знанията си
за обичая и преданията, свързани с него, а компетентностите, които
придобиха с изучените движения, спомогнаха за подобряване на общата им култура. Това е един от начините да съхраним нематериалното
богатство на България.
Използвана литература:
Динеков, П. Български фолклор. София, Български писател, 1972.
Огнянова, Е. Традиции и празници в България. София: Архимед, Коралов и СИЕ, 2003.
Самоковлиева, М. Българските народни обичаи и участието на децата в тях. София: Музика, 1995.
Славейков, Р. Български народни обичаи и вярвания. Велико Търново: Асеневци, 2006.
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Ребетико - популярен социален музикален стил.
Историческо развитие и изпълнители
Андреас Триантафиллидис
Резюме:

Ребетико е музикален стил от първите години на 20век. Тематиката е
свързана с живота на подземния свят (текес-пушалните с наркотици и затворите). Създателят обикновено е анонимен. Песните се разпространяват устно, в съпровод на бузуки и неговите два по-малки като размери варианти - цура и баглама. „Ребетико” се развива в големите търговски центрове и най-вече около пристанищата като жанр, характерен за маргиналните групи. Ребетико съчетава по един невероятен начин словото, музиката и движението. Това съвършенство напомня древногръцката драма.
Песните разказват за мъка и любов. Това е музика, каквато само живеещите
на ръба могат да изпеят и изплачат.
Abstract:

Rebetiko is a musical style from the early 20‘s. The subject is related to the life of
the underworld (teque-smoking with drugs and prisons). The creator is usually
anonymous. The songs are spread verbally, in conjunction with Bouzouki and his two
smaller sizes - the tsura and the baglama. Rebetiko is developed in major shopping
centers and mostly around ports as a genre characteristic of marginal groups.
Rebetiko combines speech, music and movement in an incredible way. This perfection
reminisces of the ancient Greek drama. The people tell about grief and love. This is
music that only those who live on the edge can sing and cry.
Ребетико е музиката на гръцкия ъндърграунд. Тя се налага като стил
в първите години на XX век. Изпълнява се основно с три струнни инструмента - бузуки и неговите два по-малки като размери вариантr цура и баглама. Използват се също дайре, акордеон, китара, цимбал.
„Ребетико” се развива в големите търговски центрове и най-вече около
пристанищата като жанр, характерен за маргиналните групи.„Ребетико”
е начин на живот на хората, извън законите - скитниците, бежанците,
безработните, бедните, непокорните.
За етимологията на думата има различни предположения: на турски
ребет означава човек, който бяга от казармата, на италиански rebeloпартизанин, на испански rebelled - партизанин, революционер, на
френски rebele - партизанин или на старогръцки-ρέμβω/ρέμβομαιскитник. Терминът ребетико се налага в Гърция през 60-те години от
големия музикален изледовател Илиас Πетропулос, който разделя историческото му развитие на три етапа:
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• 1922-1932 г.- преобладават елементите от музиката на Смирна /днешен Измир, Турция/. Тематиката е свързана с живота на подземния
„свят“ (текес-пушалните с наркотици и затворите). Създателят обикновено е анонимен. Песните се разпространяват устно.
• 1932-1942 г. - класически период. Това е време на диктатурата на
Метаксас, който налага строга цензура върху тематиката,жаргона и
разпространението на ребетико. В таверните се пее с тъга за тежкия
и труден живот, в който любовта е един мечтан спасителен остров.
• 1942-1952 г - период на възход и популярност на работническите и
емигрантските протестни песни. Използват се повече инструменти
(акордеон, пиано) и се засилва мощното емоционално въздействие
на поезията.
Оформят се две школи:
1. Школа Смирна-мост между 1ия и 2ия период. Изпълнители Панайотис Тунтас, Вагелис Папазоглу. Музикални центрове са
кафенетата “Аман” и “Сантан” в Смирна.
2. Школа Пирея – класическо ребетико с изпълнители Маркос
Вамвакарис, Йоргос Батис, Анестис Делиас, Стратос Паюмдзис.
Водещо е инструменталното присъствие на бузукито.
Характерни са ритмите: Зейбекико и Хасапико.
През 1968 Илиас Петропулос издава книгата: „Ребетски песни –
Ρεμπέτικα τραγούδια“, в която пише следното: „Ребетика – това са малки,
несложни песни на обикновените хора... По начало са еротични, но
имат и дълбоко социално съдържание. За тази книга Петропулос лежи
пет месеца в затвора.Така военната диктатура /1967 г.-1973 г./ налага
жестока цензура.
Автентичното ребетико се появява в Пиреас около 1920 г., където в
кафенета или текета се събират мъжки компании, сядат на пода, пушат
хашиш или наргиле и свирейки на двата инструмента бузуки и китара
пеят обикновено за всекидневните проблеми. Те говорят и на техен
език – странен диалект (μάγκικα), за да не ги разбират другите. Понякога,
някои от тях танцуват хасапико или зейбекико. Преди това обаче, ребетика се пеят от гърци в началото на 20 век в Америка, където са издадени и грамофонни плочи. Първата по-известна изпълнителка е Марика
Папагика.
Ребетико е продължение на фолклора, но има разлика между тях.
Теми на фолклорните песни са живота на земеделците, селяните, борбата на гърците срещу османското робство и любовта. Авторите са неизвестни. Пеят се по време на семейните празници, събирания, сватби
и се предават от поколение на поколение. От съдържанието отсъстват
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работниците и безработните. Фолклорните песни играят и ролята на
„новинарска агенция” – каквото се случва на едно място става песен и
от човек на човек се предава на други населени места. В ребетико няма
място за селяните земеделци. Тук се говори предимно за мизерията в
града, бедността, липсата на пари и за любовта.
Първите помещения, където се пеят ребетика и се наричат ребетадика –се намират около средиземноморските пристанища, остров
Сирос, гр. Нафплион, Пирея, Смирна, Истамбул, Александрия, Солун, са
турските кафенета,където се изпълняват песни с много възгласи „аманаман“. В първите гръцки кафе-аман се появяват музиканти, повечето от
които цигани, а понякога и жени, които пеят и танцуват кючек.
Характерна за хората на престъпния свят е употребата на хашиш,
широко разпространена в турските градове. От 1890 г. този наркотик е
забранен в Гърция с закон, който се прилага особено строго след 1930
г., поради което ребетес се събират тайно. През 1922 г., в резултат на
малоазиатската катастрофа и размяна на населения в рамките на
Лозанския мирен договор, повече от един милион бежанци идват в
Гърция от Турция и това довежда до обогатяване на песните на ребетес. През 1932 г. започва класическият период с записи на песни от
Маркос Вамвакарис и до 1941 г. се появяват повечето от класическите
композитори на ребетико: Стратос Паюмдзис, Баядерас, Янис
Папайоану, Апостолос Хадзихристос, Василис Цицанис, Манолис
Хиотис, Роза Ескенази и други. През 1936 г. идва на власт диктаторът
Йоанис Метаксас и се налага цензура на това течение и съдържанието
се променя. С обявяването на войната 1940 г. са написани много ребетика за войната. По времето на германската окупация се спират записите (1941-1946).
Третият период се отбелязва от появата на Василис Цицанис.
Ребетико-то се приема от все повече слоеве населението и става популярна музика Появяват се нови певци като Сотирия Белу и Продромос
Цаусакис.
Според повечето изследователи в средата на 50 г. автетичното ребетико умира и започва да се развива един друг жанр известен като
„архонторебетико“, което фактически не е и не може да се сравнява с
ребетико-то.През 60 г.ребетико се съживява с нови записи на стари изпълнения.Автентичното ребетико е много тежко като хореография.
Големият гръцки композитор Манос Хадзидакис казва през 1949 г:
„Независимо от това дали го приемаме или не ребетикото оказва мощно емоционално въздействие. Ритмите на хасапико и зейбекико създават в нас ентусиазъм и ни въвеждат в магията на мелодията. Ребетико

съдържа душевна сила и разтърсваща жизненост“.След освобождаването от германската окупация водещите теми са любовта и бягството.
Несподелената любов, извисена през най-циничното и примитивно поведение до широкия обхват на общочовешката сила на християнската
любов.
Животът гори,духът е болен, но красотата на любовта остава въпреки тежките изпитания на режещата като метално острие действителност, от която бедните и нещастни хора бягат в илюзорния свят на наркотиците. Ребетико съчетава по един невероятен начин словото, музиката и движението. Това съвършенство напомня древногръцката драма. Композиторът е едновременно поет и изпълнител. Характерните
танцувални ритми са зейбекикос, хасапикос и хасапосервикос.
Метрумът се основава на три характерни народни танца: хасапико в
4/4, хасапосервикос в 2/4 и зейбекикос в 9/8. Това, което определя индивидуалната ритмична особеност на метрума зейбекикос в 9/8 (2 + 2 +
2 + 3), е синкопът. Той разчупва строгата последователност на тактовете. Няма ритмични варианти. Метрумът вдъхновява песните ребетико.
Редуването на двувременни и тривременни групи прави пулсацията
разнообразна. Метрумът хасапикос е двувременен в бавно темпо и
това определя размера 4/4. Този метрум е в основата на популярния в
цял свят гръцки танц-сиртаки. Метрумът хасапосервикос е също
двувременен само че в бързо темпо и затова е в размер 2/4.
Комплементарният ритъм в осмини е водещия структурен елемент
на хореографските движения в стила ребетико.
Пeсни за мъка, любов и хашиш: музиката на гръцкия ъндърграунд от
20-те години на миналия век, днес е известна в цял свят. Дръзка, сурова, пълна с болка и искреност, това е музика, каквато само живеещите
на ръба могат да изпеят и изплачат. Някогашната презряна музика на
низините днес се е превърнала в културна емблема.Изпълнява се на
най- престижните музикални сцени от хора, които никога не са се докосвали до живота, за който разказват песните.
Причините да сравняват гръцкото ребетико с американския блус са
много. В света тези които обичат, ядат мръсен хляб.и тяхната страст
следва подземни пътеки.- пее музикантът, свирещ на бузуки или баглама. Утробата на ребетико е затворът и пушалнята за хашиш. Тъкмо там
първите „ребетес“ създавали песните си. Те пеели с тихи, дрезгави гласове, без усилие, един след друг, като всеки пеещ добавял стих, който
често нямал връзка с предишния, а песента понякога продължавала с
часове. Без припев, с проста и лесна мелодия. Един „ребетис“ съпровождал певеца с бузуки или баглама (малка версия на бузуки, лесна за
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носене, лесна за правене в затвора и лесна за криене от полицията), а
може би друг, вдъхновен от музиката, ставал и танцувал. Автор на тези
редове е Елиас Петропулос, етнограф, който през 1968 г. пише книгата
„Песните ребетика”, докарала му множество проблеми с цензурата на
военната хунта.
Ето какво пише Гейл Холст в предговор към пeтото издание на книгата си „Пътища за ребетика”, едно от първите и най-значимите изследвания по темата: Сравнението,което аз и други коментатори са правили между ребетика и блуса САЩ,ми изглежда потвърдено от трайната
популярност на ребетика – и свободата, която формите им биват адаптирани.Песните са изминали дълъг път от своите музикални и социални причини.По подобен начин те са били модифицирани към вкуса на
по-широка аудитория и по-късно съживени в „чистия“ си вид.
Днес, когато те се изпълняват в разнообразни свободни и строги
форми, започваме да оценяваме най-добрите песни от ранните, средните и възродените ребетика сами по себе си – добри песни по всички
стандарти.[5:84]
Стилът ребетико със своята своеобразна житейска философия, характерни танцувални и вокални особености дават вдъхновяващ старт
на поредица от авторски народни песни и в много отношения-като
поетична тематика,мелодични особености и метроритмична пулсация стават отправна точка в творчеството на много поколения гръцки
композитори след 1960 г. до наши дни. Между тях Манолис Хиотис,
Апостолос Калдарас, Христос Николопулос, Акис Пану, Манос
Хаджидакис, Микис Теодоракис и много други.
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КЪДЕ СЕ КЪСА НИШКАТА?
ФОЛКЛОРНО ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО:
ИНТЕРЕС И ПЕРСПЕКТИВИ
(По материали от професионално музикално училище с обучение по
фолклорно пеене и инструменти)
Д-р Галя Ст. Грозданова – Радева
Резюме: Настоящият текст се фокусира върху професионалното музикално обучение по фолклор. Разглеждат се организацията на средното музикално образование: създадената нормативна, институционална и материална база от държавата, мястото на културата и изкуството във формиране националния облик на страната. Отправен е и поглед към индивида –
обучаемия в професионална музикална образователна институция: стремежът му за самоидентификация чрез фолклорно изкуство и желанието му
за професионализиране в музикална дейност. Изяснява се мотивацията за
получаване на професионално музикално образование и обучение. Тестват
се нагласите за продължаващо обучение в следващ образователен етап –
висше музикално образование и кариерната реализация с фолклорна музика.
Направените проучвания отразяват мотивацията и нагласите на ученици
с фолклорен профил на обучение във финалния му етап.
Ключови думи: традиционна култура, културна идентичност, мотивация, професионалното образование и обучение, професионализация и
реализация.
Summary: The following text focuses on professional folklore music education. It
views the organization of high school music education: the regulatory, institutional
and material basis provided by the state, the place of art and culture in creating the
national image of the country. The text pays attention to the individual – the trainee/
student in a professional music educational institution: their aspirations for selfidentfication through folklore art as well as their wish to become professionals in the
sphere of music. The text clarifies their motivation to get professional music training
and education. This work tests attitudes for continuing to learn and develop in next
level of education – higher education in the sphere of music as well as career
development connected with folklore music. The research carried out in this study
reflects the motivation and attitudes of students specializing in folklore studies at the
final stage of their education.
Key words: traditional culture, cultural identity, motivation, professional training
and education, professionalisation and realization
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От момента на създаване на специализирани средни музикални
училища за фолклор (и класове с фолклорни специалности в някои от
училищата за класическа музика) целта на обучение в тях е създаване
на професионални кадри с музикалнопрактическа и музикалнотеоретична подготовка – изпълнители и ръководители на фолклорни състави. Това са състави, които реализират форми на фолклоризъм24 в различни направления – народни хорове, народни оркестри, състави за
народни танци, ансамбли за народни песни и танци. В изминалия половин век от това начало, обучението във фолклорно изпълнителство
променя своите смисли и в обективен, и в субективен план. Променено
е значението и отношението към традиционната българска музика в
две направления: държава (политики и стратегии в областта на културата и изкуството, нормативна база и реализация на образование в
тези две сфери) – индивид (квалификация, компетентност, мотивация и
себереализация в областта на културата и изкуството). Развитието на
обществото във всички сфери на живот довежда до трансформация и
девитализация на традиционната култура. Търсят се и се намират нови
пътища за транслиране на културна информация. Създава се професионално образование по фолклор и индивидуално обучение.
Разкриват се различни специалности, даващи перспективи за кариерна реализация чрез музикален фолклор. Появява се категорията „професионален музикант“, професия – музикант.
Заниманията от ранна детска възраст във фолклорно изпълнителство имат корени дълбоко назад във времето на традиционната фолклорна култура от до модерни времена. Профилирането на изпълнителските музически дейности се осъществява в две направления – по
пол и възраст, като никога не са самоцел на изпълнителя или обкръжението му, а са естествена част от животът и средата на патриархалното
общество. Основната част от репертоара на локалната фолклорна музикална култура и изпълнителските умения се усвояват до промяна на
социалното положение на индивида след юношеските години (встъпване в брак). Това става в процеса на приобщаването му към обредната, трудовата и празнична системи на общността. В съвременни култу24 „Фолклоризъм“ е термин въведен през 60-те год. на 20 век от Х. Мозер, за да опише „предаването и показването на
фолклора от втора ръка“, разбиране възприето от Владимир Пенчев [5:76].
Фолклоризъм – едно от описанията на Лозанка Пейчева е: „модернизирано съживяване на селската фолклорна музика
и оформянето � в нови структурни продължения, нови контексти, нови смисли и значения [6:48].
Терминът „фолклоризъм“ отразява процеса по поддържане жизнеността на фолклора чрез „изкореняването“ му от неговата естествената среда на битуване и „вкореняването“ му в нови културни контексти, при което се заменят традиционните
механизми за неговата транслация при прехода от поколение към поколение с модерни форми на трансмисия – изучаване, научаване, преподаване. Участници в различни форми на фолклоризъм са хора, продукт на културно инженерство,
целящо превръщане на изпълнението на фолклорна музика в дейност по съхраняване на българската национална идентичност, в развлечение, в професия.
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ри условия фолклорно-изпълнителските практики като процес на реализация и смисъл се променят, преподреждат и преосмислят. Извадена
от естествената си среда и практически функции, загубила възможността за пълнокръвно самовъзпроизводство, фолклорната музика от
България се превръща в сценичен продукт и все повече става реликт,
музеен експонат. Усилията на държавата в различни исторически периоди от своето развитие имат нееднакъв смисъл, цел и резултати по отношение политиките за традиционната ни музика.
1. Държава – индивид
	Държава
Универсални фактори като държавата, територията, езикът, културата,
икономиката, очертават най-общите закономерности, допринасящи за
формирането и моделирането на нациите. Към специфичните фактори се
числи ценностната система на всяка нация, която формулира своята „национална идея“, „национален идеал“ и „национални интереси“. Като основен фактор O. Spengler (1932), Charl Mauras (1937), Marsel Mauss (1969), K.
Deutsch (1969), B. A. A. Malinowski (1969), Й. Хердер (1977), Д. Филипов
(2000) и др. посочват ролята на културата като градивен елемент на нацията, както и нейната определяща роля за националната идентичност.
Според Малиновски културата играе ролята на обединителна функция
чрез традициите и приемствеността. По мнение на Андреева културният
национализъм, значим факт от европейското идейно пространство в
края на XIX век се бори за признаване на културната идентичност, т.е. на
националното самосъзнание на нацията с нейната история, език, национални традиции и обичаи, народопсихологията и стремежа за пропагандиране на нейната ценностна система по света [3:22-61].
В България ролята на културата, в това число на традиционната
култура, е значим елемент, формиращ облика на нацията и важен
компонент на националната ни идентичност. Тази � значимост в културната политика на страната се потвърждава от функционирането
на множество образователни и други институции в сферата на културата и изкуството на различни образователни нива и в различни сфери. Без да се прави исторически преглед на превръщането на фолклора в културна ценност със значимост във формиране на българската нация и ролята му на възпитателен фактор в новата българска държава след Освобождението, ще се споменат два периода, имащи отношение към разглежданата проблематика: първият – извеждащ
фолклорната музикална традиция във водещ фактор за естетическо
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възпитание в социалистическия период от развитието на страната25 и
втори – съвременен демократичен период, носещ усещане за деидеализиране на тази � роля.
Индивид
Ключова роля в поведението на индивида за предприемане или непредприемане на дадено действие има мотивацията на ниво заявявано и несъзнавано. Нейно проявление е стремежът към постижения
чрез изява и усъвършенстване, ключов момент за представяне в работа (дейност), смята Дейвид К. Маклеланд [2:322]. Желанието за занимания по овладяване на фолклорно изпълнителство от подрастващите
има многопластова мотивация – съвкупност от лични, семейни и обществени нагласи и очаквания. То е копнеж за задоволяване на определен стадий от йерархията на нуждите, насочен към растеж. Стремежът
за придобиване на увереност в дадено музикално занимание е търсене на постижения, уважение, признание, компетентност и предполага
прерастване в етап на познание (знание и разбиране) за извършваното, смята представителят на хуманистичната психология Ейбрахам
Маслоу [Пак там:138-139].
Ученици в средно музикално училище, обучаващи се във фолклорна специалност, посочват различни мотиви за заниманията си с фолклорно-певческа дейност и професионализацията си в специализирана образователна институция за музика. Част от проучените мнения
показват, че за някои от запитаните като мотивация за занимания с
този тип дейност действа стимулирането им от роднини, близки или
приятели – любители на традиционното българско музикално изкуство. За други, това е вътрешно усещане за любов и влечение към себеизява чрез това изкуство, подсилено от чувство за отговорност за
запазване на музикалната традиция. За трети песента е „един вид загадка“, провокираща със своята мистика интерес за „разгадаването �“ чрез
занимания с фолклорно-певческо изпълнителство. Четвърти казват:
„Обичам да пея и обичам родината си. Това ме мотивира да пея народни песни“. Песента се възприема като национален символ. Тази � стойност за информанта го мотивира да поеме ролята на човек, който я възпроизвежда, съхранява и продължава жизнеността �.
По отношение на това нужна ли е професионализация на фолклорния изпълнител (обучение в специализирана образователна институция за музика), обучаемите дават различни отговори. Едни споделят:
„Преди време старите хора не са учили в специализирани училища, а са
творили и предавали фолклора от уста на уста, но в днешно време се
25

Виж подробности – Живков, Тодор. Фолклор и съвременност. София, Наука и изкуство, за ролята на X конгрес на БКП, 1981.
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налага да имаме специализирано обучение, защото е по-добре и за нас
да сме добре ограмотени в това, с което се занимаваме“. Други са категорични: „Да, ще е по-грамотен“; „Да се обучава в специализирана образователна институция за музика, според мен е желателно, защото
там се научава всичко в тази сфера“. Има и разколебани: „Според мен е
полезно, но не и задължително. Това му дава предимство до някаква
степен и нужната музикална квалификация“; „Зависи каква цел има занапред“. Но има и убедени в необходимостта от професионализация на
фолклорния изпълнител:„Преди години, може би не е било нужно фолклорният изпълнител да се професионализира, но в днешно време е
желателно, дори задължително, защото всеки търси качественото и
професионалното“. В изказаните мнения се наблюдават сходства и различия, но повечето се обединяват около необходимостта фолклорният
изпълнител днес да се професионализира чрез обучение в специализирана институция за музика, което обяснява и мотивираността на запитаните да учат в такава.
2. Професионално образование – индивидуално обучение
Професионално образование
Държавата е създала и поддържа база (нормативна и институционална) и кадри (квалифицирани специалисти) за реализиране на индивидуалните музикални заложби, творчески търсения и изграждане на фундаментална музикална подготовка на индивида чрез професионално обучение в различни направления. Индивидът има свободен достъп до тази
база да осъществи себе си чрез музика – традиционна, класическа, съвременна. Демократичността на образователната система зачита личната воля на индивида с цел постигане на желаното от него професионализиране в музикалната сфера по отношение избора на музикална дейност.
Но не така стои въпросът с възможността за избор на актуални образователни средства и форми. Тази ограниченост на възможността за избор и
прилагане на съвременни световни и национални постижения в научната, педагогическа и техническа области рефлектира в неспособност за
реализация на младите хора чрез качеството на образованието, което
образователната система им предлага и с придобитите в него умения,
компетенции и знания. Ключов момент е актуалността, ефективността,
гъвкавостта и практическата приложимост на наученото.
Професионалното образование и обучение в България е поставено на
солидна база от нормативни документи: ЗПУО26, ЗПОО27, ЗСООМУП28,
26 Закон за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.).
27 Закон за професионалното образование и обучение (Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.59
от 29 Юли 2016 г.).
28 Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебен план (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.,
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ДОС29, списък на професиите за професионално образование и обучение, учебен план, учебна програма, национални изпитни програми за
провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и др. В споменатата нормативна база са посочени устройството, функциите и управлението на образователната система, определят се
условията и реда за завършване на една степен и преминаване в следваща степен на образование и т.н. Въпреки детайлното разписване на това
какво и как да се случва в образователната сфера, различия в резултатите
от това образование (в частност на професионалното музикално образование) има. Част от тези различия са нееднаква задълбоченост на знанията на ученици, обучавани в сродни институции, около и под средното
заложено в учебната програма ниво на професионални компетенции,
овладяване в нееднаква степен, обем и качество на професионални умения и др. Качеството на образованието днес е далеч от високите стандартите в музикалното обучение от преди две-три десетилетия. Причините
са многобройни и многопластови.
Индивидуално обучение
Желаещите да се обучават в професионална образователна институция за изкуства постъпват след конкурсен изпит за проверка нивото
на подготовка и способности в съответното изкуство. Това се отнася и
за музикалното образование. Проверката на музикалността в различните � елементи и нивото на владеене на дадена музикална – инструментална или вокална дейност изисква усилия, системна подготовка и
музикални способности. Тази факт предполага лична мотивираност у
желаещия да стане музикант – професионалист не само за музикална
дейност, но и за задълбочени занимания в редица музикални дисциплини30. Наясно ли е със същината на професионалното музикално образование запътилият се към обучение в такова училище, не става ясно
преди приемането му в образователната институция.
Практическите и музикално-теоретични учебни дисциплини се провеждат като индивидуални и групови учебни часове, общообразователните са класно-урочни. Часовете по специален предмет (инструмент или пеене) са индивидуални като преподавателят работи по одобрена учебна програма с поставени цели и очаквани резултати от обучението. Ученикът трябва да усвоява, надгражда и усъвършенства определени знания, умения и компетенции, докато постигне заложеното
в програмата. Очакванията на едната и другата страна в обучителния

процес (учител и ученик) не рядко се разминават. За учителя в частта
по осъществяване на разписаното в нормативната база на музикалното образование, когато ученикът няма системност при усвояване на
знания в различните музикални учебни дисциплини (практически и теоретични), нужни за изграждането му като професионалист музикант.
За ученика това е очакване учителя да направи по-голямата част от
усилията в обучителния процес. Причините за тези реалности са много
и различни. Задълбоченото вникване в тези поведенчески и мисловни
модели е въпрос на предстоящи проучвания.
3. Специалности и професии – перспективи за реализация
Специалности и професии
В училища по изкуствата за музика, които са Държавни културни институти31, има възможност за обучение в редица специалности, които
най-общо можем да разделим на няколко групи, водещи, сред които са:
инструментално и вокално изкуство, а тях на подгрупи: пиано, струнни,
дървени духови, медни духови, ударни и народни инструменти, както и
класическо, народно и поп джаз пеене. В учебните планове и учебни
програми за обучение по всяка от тези специалности са заложени параметри за реализиране професионалното изграждане на учениците,
предвид нивото на тяхната подготовка и възрастови особености.
Посочени са определен минимум и оптимум учебен материал32 за усвояване, с методическа част, предшевстваща всяка поредна година на
обучение, но няма заложени конкретизирани нива на успеваемост и
усъвършенстване. Горе споменатите учебни програми са изградени на
база развитие на съответното музикалноизпълнителско направление,
общите достижения на музикалната култура, като всяка една от тях има
свои количествени и качествени параметри.
Всички специалности в средните музикални училища са практически, изпълнителски – вокални или инструментални. В Националната
класификация на професиите и длъжностите възможностите за реализация на завършилите средна степен на музикално образование не са
много. Това налага тяхната продължаваща музикална професионализация в следващ образователен етап – висше учебно заведение. След
придобиване на висше образование кръгът на тези възможности се
разширява, но примамливи и добре платени сред тях, според представите на младите хора днес, няма.

доп., бр. 61 от 25.07.2014 г., отм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.).
20 Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии.
30 Общообразователните учебни дисциплини се изучават в пълен обем, както в СОУ (Средно общообразователно
училище)

31 Според Закона за закрила и развитие на културата (Обн., ДВ, бр. 50 от 1.06.1999 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.10.2012 г.,
бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) – специален закон, уреждащ статута на културните институти, подчинени на
Министерство на културата.
32 Максимум учебен материал не се посочва. Не се ограничават учениците за достигане на върхови постижения за
своята възраст, но не се и заставят да ги постигат на всяка цена. Това е индивидуален избор, подкрепен от желание и
възможности.
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Перспективи за реализация
Какви са очакванията и стремежите за реализация на младите хора
след завършване на музикално училище е важно да се знае. От една страна те са тест на образователната система като качество, практическа приложимост на наученото и възможности за кариерен хоризонт. От друга,
те са барометър на обществената среда като ценности, приоритети и
перспективи пред индивида в българското общество и реалната възможност той да се реализира пълноценно. Една част от абитуриентите с фолклорен профил на музикално обучение посочват, че смятат да продължат
образованието си след завършване на музикално училище и да учат висше музикално образование. Заявяват „категорично да“ на продължаване на професионализацията и реализацията си на това кариерно поприще. Други се колебаят като заявяват, че биха продължили заниманията си
с фолклорна музика, но смятат да се реализират в друга професионална
сфера. Основен довод за смяна на професионалната ориентация и насочването към друга е липсата на „много добри условия на заплащане“ при
реализация в професиите, свързани с музика. Трети не са наясно с бъдещето си: „Още нямам взето решение“.
Посочените отговори за условията, при които биха били удовлетворени младите специалисти – фолклорни изпълнители от реализацията си в
дадена професионална сфера, сочат като водещ мотива: „много добри условия на заплащане“ (той е лайтмотив в разбиранията за успешна професионална реализация на младите хора, а може би имат право). Следващи
в дялово отношение са отговорите: „възможности за професионално развитие и квалификация“ и „много добри перспективи за кариерно развитие“. Показателен факт в свето- и себеусещането на добилия самочувствие за собствена значимост и ценност млад човек е неговата висока летва
към света, но ниска взискателност към себе си. Тази претенция е изразена в неактивно самоусъвършенстване и квалифициране, но в очакване
на високо заплащане. Посочените размери на желано заплащане на труда е от два-три до няколко пъти по-голямо от това, което в момента получават работещите в училищата по изкуствата към Министерство на културата. Данните няма да бъдат коментирани, но биха могли да се използват
като ориентир в светогледа на съвременното поколение изпълнители. Да
се откроят интересите им и действителната им роля в съвременното фолклорно изкуство – роля само на звукоизразители на фолклорното ни музикално наследство или ценители, негови познавачи и продължители.
Хора, посветили се на съхраняване на българската идентичност.

***
Реалностите в планов стопански живот, какъвто е този на социалистическите държавни организации и в конкурентния свят на демократичните общества, към което се числи и българското, имат различни механизми и ценности системи. Аранжиращият живота на гражданина социализъм, създаващ мним комфорт и сигурност чрез реализация в една професия за цял живот, е заменен от демократична система на управление, характеризираща се с постоянно нарастващо разнообразие от привлекателни и перспективни образователни и кариерни области. Новите реалности създават нови възможности, но създаване на ефективни механизми за тяхното въплъщение чрез образование в живота, както и на градивна приемственост, но и новаторство, е въпрос на време с краен срок
някъде в бъдещето. Живеем в 21 век, а образователната ни система бавно
се пренастройва от „вълните, стойностите и перспективите“ на 20 век към
актуалност и прогрес. Прогресивността на новото време не прави автоматично обучаващите се в днешната образователна система прогресивни. Тя е съвременна като време, в което се реализира, но като съдържание трудно може да претендира за синхронност със съвременността.
Спиралата на живота сочи напред и нагоре в развитието си. Свързването
на нишката на това развитие с развитието на българското образование е
в състояние да генерира просперитета му. Това е трудно доловим реален
факт, затова следва въпросът: Къде се къса нишката? Нишка, която ако се
укрепва може да се превърне в здрава струна, на която „да свири“ българското музикално образование. Да направи така, че с таланта, творческата
енергия и труда на участниците в него да превърне българската култура
и изкуство в системен водач сред световните лидери в музиката.
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Зараждане на балетното изкуство
и начало на балетното образование в Русия.

The report contains historical accounts of the rise of ballet in Russia and the
beginning of ballet education, as well as the contributions of Nicholas Lima and JeanBaptiste Lande to the formation of ballet education in Russia, the contributions of
Ivan Valberh, Giuseppe Canciani, Charles Louis Diddo in the preparation of Russian
performers who valiantly have replaced the foreign artists, and the contribution of
Christian Johansson, Enrico Chequette, and especially Marius Pettya, to the
improvement of the Russian Ballet School.
Значително по-късно, отколкото в други европейски страни се заражда балетното изкуство в Русия. Много по-късно отколкото в тях се
осъществява и формирането на руската балетна школа.
Връзките на Русия със Западна Европа все повече укрепват през
втората половина на ХVІІ век. Пътуванията на руското дворянство в западноевропейските страни зачестяват, а от там и повишаването на интереса към живота в тези страни. Това естествено, се отразява и на развитието на руското танцово изкуство.
През 1672 година в Москва при цар Алексей Михайлович, по инициатива на болярина Артамон Матвеев е бил открит Кремльовският театър. По всички тогавашни театрални закони, независимо от жанра на
пиесата, всяко действие трябвало да завършва с театрални танци, наричащи се балет и отговарящи на западноевропейските entrée. Това
название те получили, тъй като в антрактите танцьорите изпълнявали
своите танци на авансцената.
Николо Лима, офицер от чуждестранните инженерни военни специалисти наети на руска служба, се съгласява да организира царски
балет, изпълнявайки задълженията на балетмайстор, танцьор и педагог. Кой е бил Лима по произход и националност е неустановено.

Предполага се, че е бил шотландец емигрирал във Франция. Там той
получава образованието си във военно училище, където изучаването
на танци е задължително. Неговите знания в областта на сценичния
танц били достатъчни, за да изпълнява възложените му задачи.
Руският цар Алексей Михайлович се разпорежда да определят 10
деца, които да се обучават при Лима, а след година това число се удвоява. Неговите ученици участват в спектаклите и за тях се шият специални
костюми. Лима изпълнява и главната танцова партия в поставения от
него балет “Орфей”. През царуването на Алексей Михайлович, Николо
Лима ръководи балета в Кремльовсия театър. Но целите на сценическия танц не изиграли съществена роля, защото спектаклите се изпълнявали пред тесен кръг зрители - Царят и придворното дворянство,
които трябвали да се запознаят с чуждестранната театрална култура и
танц. Най-значимо било това, че московските ученици на Николо Лима
показали, че успешно могат да усвоят чуждестранния сценичен танц.
Едва след четвърт век по инициатива на Петър І театралните представления се възобновяват, но вече имат друг характер и преследвали
други цели. В отличие от театъра на Алексей Михайлович, който бил
изключително с увеселителни цели, театъра на Петър І бил общодостъпен и имал просветителски задачи. Театърът трябвало да подготвя масите от градското население да възприеме реформите замислени от
Царя. В тези години в театралните представления били задължителни
балетните entrée, но внесеното чуждестранно изкуство и танци били
непонятни и чужди на зрителите.
Тогава Петър І закрил театъра в Москва и не го възобновил в новата
столица - Петербург. Преподавателят по танц - танцмайсторът, станал
една от най-необходимите фигури в новото руско дворянско общество.
Петър І въвел задължително преподаване на бални танци в училищата.
В 1718 год. Петър І издава указ за организиране на асамблеи (събирания), който сложил началото на публичните балове в Русия. С този
указ придворните били задължени да организират в домовете си събирания - балове, на които да се провеждат беседи, игра на шах и танци.
Асамблеите се устройвали на демократични начала като на тях било
забранено да присъстват само крепостни селяни. Тези асамблеи изиграват голяма роля в живота на руското дворянство, както и в историята на руския балет. Руските изпълнителски традиции, които в тези времена още били живи в съзнанието на хората, помогнали да се предаде
на чуждестранния танц своя национална окраска. Руските изпълнители със своята изключителна танцувална способност, бързо овладявали
чуждестранното изкуство.
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Елица Петрова Луканова – докторант в самостоятелна форма
на обучение към катедра „Хореография”

Резюме:

Докладът съдържа исторически сведения за възникването на балета в
Русия и начало на балетното образование, както и приноса на Николо Лима
и Жан Батист Ланде за формиране на балетното образование в Русия, приносът на Иван Валберх, Джузепе Канциани, Шарл Луи Дидло в подготовката
на руски изпълнителски кадри, достойно заместили чуждестранните изпълнители и приносът на Христиан Йохансон, Енрико Чекети и най-вече на
Мариус Петипа за усъвършенстването на руската балетна школа.
Abstract:

През декември 1773 година към Московския възпитателен дом се създават “класове за танцово изкуство” под ръководството на Ф. Беккари,
които по-късно се наричат балетни отделения към Театралното училище.
От 1778 година за преподавател по танци е назначен Леополд Парадиз австрийски педагог и балетмайстор, който пристига в Русия през 1759
година с трупата на Франц Хилфердинг. Отначало Парадиз е приет в
Петербургската балетна трупа като първи танцьор, а след това е поканен
в Москва. Парадиз поставя работата в училището по новому, приема 20
деца – 10 момичета и 10 момчета, запазвайки правото си да отсейва помалко способните и да ги заменя с други. Индивидуалният подход към
учениците, произтичащ от изискванията на новата педагогическа мисъл
за това време, по-късно става правило на руското хореографско образование. От класовете на Леополд Парадиз излизат първите московски танцьори като: Арина Собакина, Василий Балашов, Гаврила Райков и др.
В 1806 година школата става Московско театрално училище, където
се обучават драматични, оперни и балетни артисти, както и музиканти
за императорските театри. В него преподават Доминик Лефевр (френски артист, педагог и балетмайстор, който танцува в Петербургската
балетна трупа и от 1809 г. преподава в Московското театрално училище), Фелисита Гюлен-Сор (френска артистка, балетмайстор и педагог,
която от 1823 г. работи в Болшой театър и преподава в Московското
театрално училище), Адам Глушковски (завършва Петербургската балетна школа, танцува на петербургска сцена, а от 1812 г. е поканен за
ръководител на Московското театрално училище и главен балетмайстор на Болшой театър), Карло Блазис (италиански артист, балетмайстор, педагог и теоретик на балета, който танцува в Парижката опера и
Миланската Скала и преподава в Московското театрално училище),
Исак Аблец (руски артист, балетмайстор и педагог, който завършва
Петербургската театрална школа и от 1807 г. танцува в Болшой театър и
преподава характерни танци в Московското театрално училище). Сред
випускниците на училището са големите руски балетни артисти: Татяна
Глушковкая, Иван Лобанов, Константин Богданов, Дария Лопухина,
Татяна Богданова и др. По-късно на московска сцена успешно танцуват
и възпитаниците на училището Екатерина Санковская, Полина
Карпакова, Прасковя Лебедева, Василий Гелцер, Любов Рославлева,
Дмитрий Кузнецов, Аделина Джури, Александра Балашова и др.
По друг път, но все пак сроден, върви организирането на балетното
образование в Санкт Петербург.
През 1731 година там се открива привилегировано дворянско учебно заведение – Шляхтенски военен корпус, на когото било съдено да

стане първото балетно училище в Русия. В учебния план голямо място
се отрежда на изучаването на изящните изкуства, в това число и на балните танци. В качеството на танцмайстор на корпуса, през 1734 година
е назначен Жан Батист Ланде (неизвестно кога и къде е роден, но умира през 1748 г. в Петербург). Ланде е френски артист, педагог и балетмайстор работил в Париж, Дрезден и Стокхолм. Той пристига в
Петербург в началото на 1730 година, където става един от основоположниците на професионалното хореографско образование в Русия.
Не трябва да се забравя, че в началото на ХVІІІ век още не съществува деление на френска и италианска балетни школи. В средата на ХVІІ
век, както знаем, Пиер Бошан систематизира цялата научна хореография. Италианските форми на танца са залегнали в нейната основа, но
италианския маниер на изпълнение, преживелица на ХVІ век, отпада
като архаичен. Френската школа, френския маниер на изпълнение станали общопризнати в цяла Европа.
В Петербург представител на френската школа е Жан Батист Ланде,
а на италианската става Антонио Риналди - Фосано, пристигнал през
1735 година в Русия с италианска оперно-балетна трупа.
Ланде замисля създаването на специално училище и през месец
септември 1737 година, подава молба до императрица Анна Йоановна,
в която моли да му дадат за обучение 6 момчета и 6 момичета, обещавайки, че неговите ученици след едногодишно обучение ще могат да
танцуват всякакъв вид танци.
На 4 май 1738 година проектът бил утвърден, а числото на учениците – удвоено. Така било положено началото на “Собствената на Нейно
Величество танцова школа” - бъдещото Ленинградско академично хореографско училище (сега Академия на Руския балет - А. Ваганова в
Санкт Петербург).
Първоначално школата се разполага в две стаи на стария Зимен
дворец (до Ермитажа) в Петербург. Първите ученици били от семействата на дворцовите служители. Преподаватели по танц са французинът Ланде и италианецът Риналди. Строгите канони на френската школа и виртуозността на италианската, се слели органично в изпълнението на техните руски ученици като Аксиния Сергеева, Авдотия Тимофеева,
Афанасий Топорков, Андрей Несторов, Тимофей Бубликов и др., които
в своето танцово майсторство не отстъпвали на чуждите изпълнители
като от 1742 година те се числят към придворната балетна трупа.
През 1779 г. Танцовото училище се преобразува в Театрална школа
обединяваща балетни, музикални, драматични и художествени класове. В класовете по балет вече се обучават 50 деца. В училищната про-
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грама влизат руска граматика, математика, френски и италиански език
и специални предмети. На училищната сцена се правят концерти, драматични и балетни спектакли. Особен подем в балетното образование
настъпва с пристигането на италианския педагог и балетмайстор
Джовани Канциани, при когото завършват образованието си руските
балетни артисти. Сред тях е и първият руски балетмайстор Иван
Валберх. Учениците на Канциани веднага заемат водещо положение в
създадената през 1742 година Петербургска балетна трупа.
С изключителна лекота и бързина руските танцьори усвояват всички технически трудности и особености на френския и италианския сценичен танц. Това им позволява да ползват свободно техническите прийоми, подчинявайки ги на своите национални художествени принципи. От тук и извода, че руската балетна школа не е само механично съединяване на френската и италианската школа, а абсолютно самостоятелно явление. Взаимното обогатяване на националните култури не
трябва да се приравнява към сляпото заимстване и подражание.
Все пак, още дълъг бил пътя до утвърждаването на руската балетна
школа, до създаването на руски педагози, способни да заменят италианските и френски такива. Много от тези чуждестранни педагози остават в историята на балета преди всичко с тяхната дейност в Русия, мнозина от тях се натурализират и завършват своя жизнен път в тази
страна.
Първият руски педагог и балетмайстор, ученик на Анджолини и
Канциани е Иван Валберх (1766 - 1819 г.). Той завършва Петербургското
балетното училище през 1786 година и е приет за солист в балетната
трупа на императорските театри. Танцува Язон в “Медея и Язон”, Ромео
в “Ромео и Юлия” и др. От 1794 година Валберх ръководи преподаването по балет в Петербургското театрално училище и негови ученици са:
Евгения Колосова, Алина Тукманова, Исак Аблец, Адам Глушковски и
др.
Заедно с Шарл Луи Дидло в края на ХVІІІ и началото на ХІХ век,
Валберх допринася много за развитието и самоопределението на руската балетна школа.
Създаването и утвърждаването на тази школа се дължи до голяма
степен и на Христиан Йохансон (1817-1903 г.) – шведски артист и педагог, специализирал в Копенхаген при Август Бурнонвил. Той пристига в
Петербург през 1841 година, където поразява зрителите в Мариинския
театър, с изяществото на изпълняваните от него класически партии,
виртуозността и изключителните си актьорски заложби. Сред неговите
ученици в Петербургското театрално училище, където преподава от

1860 година са: Павел Гердт, Николай Легат, Матилда Кшесинская, Олга
Преображенская, Анна Павлова, Тамара Карсавина и др., като някои от
тях в последствие стават водещи педагози на руския балет. Христиан
Йохансон е изключителен радетел за чистотата и благородството на
класическия танц. Повече от 60 години той живее и твори в Русия като
с овладените от него френска и датска балетни школи дообогатява създаващата се руска такава и става истински руски педагог.
В историята на руския балетен театър, втората половина на ХІХ век,
може да се нарече епохата на Мариус Петипа (1818-1910 г.). Петипа
продължава делото на своите предшественици. В този период руският
балет става равен, по своите творчески възможности, на най-добрите
театри от европейските страни. Заедно със своя баща - Жан Антоан
Петипа (1787-1855 г.), френски артист, педагог и балетмайстор, той
пристига в Петербург през 1847 година. Жан А. Петипа преподава в
Петербургското театрално училище до края на своя живот, като негови
ученици са Павел Гердт, Лев Иванов и много други.
Мариус Петипа отначало учи балет при своя баща, за когото пише в
своите мемоари издадени в Петербург през 1906 година: “На седем години, аз започнах да се обучавам на танцово изкуство, в класа на моя
баща в Кралската академия за музика в Брюксел. Не една пръчка той
счупи върху моите ръце, запознавайки ме с тайните на хореографията... И така на девет години аз танцувах на сцената в балета “Танцмания”,
съчинен от моя баща”. След това Петипа учи балет в Париж при великия
Огюст Вестрис и участва в балетни спектакли като партньор на Карлота
Гризи. Мариус Петипа гастролира като танцьор и балетмайстор в
Бордо, Нант, Ню Йорк и Мадрид.
В Петербург Мариус Петипа танцува от 1847 до 1869 г. на сцената на
Мариинския театър, като изпълнява ролята на Люсиен Д’Ервил от балета “Пахита”, Фабио от “Сатанила” и много други. От 1869 до 1903 година
е главен балетмайстор на Петербургската балетна трупа. Той поставя в
Русия повече от 60 балетни спектакъла, като в тях утвърждава балетния академизъм и неговите балетни шедьоври като: “Лебедово
езеро”(заедно с Лев Иванов), “Спящата красавица”, “Дон Кихот” (в редакцията на Александър Горски), “Баядерка”, “Корсар”, “Пахита”, “Жизел”
(по Корали и Перо), и “Раймонда” се изпълняват и до днес на световните
сцени. От 1855 до 1887 година Петипа преподава и в Петербургското
театрално училище.
Енрико Чекетти (1850-1928 г.) е възпитаник на Флорентинската
Академия на танца. Учи балет при Джовани Лепри – ученик на Карло
Блазис. Танцува в Миланската скала и гастролира в Дания, Холандия,
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Германия, Австрия. Пристига в Петербург през 1887 година, където става солист на Мариинския театър. От 1890 година е балетмайстор, а от
1892 година и педагог-репетитор в същия театър. Сам виртуозен танцьор, той е първият изпълнител на Синята птица в “Спящата красавица”
на Мариус Петипа. От 1892 до 1902 година Чекетти преподава в
Петербургското театрално училище. От 1911 до 1921 година е главен
педагог-репетитор в Руския балет на Сергей Дягилев, с която трупа
обикаля света.
Чекети обучава много балетни артисти, сред които са звездите:
Анна Павлова, Тамара Карсавина, Олга Преображенская, Любов
Егорова, Вацлав Нижински, Михаил Фокин, Александър Горски,
Агрипина Ваганова, Серж Лифар, Алисия Маркова, Нинет де Валоа и
много други.
От казаното до тук се вижда приемствеността в обучението по балет
в цяла Европа. Италианецът Огюст Вестрис, става представител на знаменитата френска школа. Неговите ученици Карло Блазис, Шарл Дидло,
Август Бурнонвил, Жул Перо и Мариус Петипа, допринасят за създаването на класическия балет във Франция, Италия, Дания и Русия. Руската
балетна школа взема, съхранява и развива най-доброто от тези
школи.
Литературата използвана в статията за Руския балет:

РУДОЛФ ФОН ЛАБАН- ОСНОВОПОЛОЖНИК
НА НЕМСКИЯ СВОБОДЕН ИЗРАЗЕН ТАНЦ И СЪЗДАТЕЛ
НА ТАНЦОВАТА НОТАЦИЯ
Резюме

Риолина П. Топалова

Развитие на съвременното танцово изкуство през първата половина на
ХХ век. Рудолф фон Лабан - основоположник на немския свободен изразен
танц. Един от основните теоретици на модерния танц, създал система за
записване на танца или танцовото писмо „Кинетография”, познато и като
„Лабанотация”. Създава и теория за движението - Хореотика изследваща
принципите на движещото се тяло, чрез суинги /махообразни движения, които в различни амплитуди описват в пространството параболи подобни на
осморки/, поставяйки го във въображаема кинесфера.
Abstract

Development of the modern dance in the first half of the 20th century. Rudolf Von
Laban – founder of German modern/expressive dance. One of the main theorists of
modern dance, who created a system for recording dance or dance letter “Kinetography
Laban” also known as “Labanotation”. He also creates a theory about the movement
– Choreology, exploring the principles of the moving body through swing /fly
movements that in different amplitudes describe in space parabolas like figure/,
putting it in an imaginary kinesfera.

1. Вахрушин Ю.А История Руского балета,Москва 1965 г и Горский А.А.,Москва 1946 г
2. Блок Л.Д. Класический танец.История и современность.Москва 1987 г
3. Красивская В. Руский балетний театр.Москва 1958-1963 г
4. Хидеков С.Н.История танца.Ст.Пб. 1915г.
5. Красавина Т.М.Театральхая улица.Москва 2004 г

фиг.1: Рудолф фон Лабан с учениците си
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Светът на танца е необятен, но и постоянно развиващ се и променлив.
С навлизането на технологиите все по-дълбоко в ежедневието на човек,
като че ли необходимостта от себеизразяване и опознаване на физическите и емоционални възможности ни интригуват, което ни кара да се
обърнем към познанието на редица творци достигнали до същността на
пластическото изразяване и да запазим цвета и ритъма на тези достижения. Тъкмо през 20-те години на ХХ век, когато класическият академичен
балет е стигнал своята връхна точка, танцът излиза от сцените на театрите, търсейки адекватен израз на модерните времена. Появяват се първите просветители „пионерите” на модерния танц, станали популярни танцьори или теоретици като Айседора Дънкан, Франсоа Делсарт, Емил ЖакДалкроз, Рудолф фон Лабан, Мери Вигман, Курт Йоос и др. Техният танц е
подчертано енергичен, дързък, провокативен и бързо завладява цяла
Европа и Америка. Танцът се превръща в универсална характеристика на
модерния свят, на модерното изкуство. Той се превръща в основен език
за общуване, приближаване и приобщаване, без оглед на раса, вяра, етнос, възраст и обсебва целия свят. С появяването на „босоногата” импровизаторка – Айседора Дънкан, първата школа на Рут Сент Денис и Тед
Шоу, следвани от Марта Греъм и Дорис Хъмфри - създали техника, теоретичните търсения на Франсоа Делсарт и Емил Жак-Далкроз, се очертава
пътя на развитие на модерния танц, като всяко следващо поколение допринася за усъвършенстването му и за опознаването на физическите и
психическите възможности на човека. В тази дълга история на съвременното танцово изкуство, остава своя отпечатък Рудолф фон Лабан със
своите теоретично-аналитични постижения.

фиг. 2: Рудолф фон Лабан
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Рудолф фон Лабан е австрийски танцьор, педагог и теоретик на
танца. По националност е унгарец, роден на 15 февруари 1879 г. В жилите му тече унгарска, френска и австрийски кръв, което го прави
силно емоционален, любопитен и търсещ. Честите пътувания на семейството му, още от ранно детство го срещат с различни култури и
тяхното изкуство, а това засилва неговата вътрешна емоционална потребност за опознаването им. Силно впечатление му прави танцовото изкуство на дервишите. Той е заинтригуван от това зрелище, което
е колкото изкуство, толкова и религиозен екстаз и омагьосващ ритуал. Лабан е впечатлен от откритието, че изразните средства на танцьорите отговарят на техните вътрешни импулси, на вътрешното им
състояние и потребности, а не толкова на нуждата за сценична изява.
Това залага много по-късно като основополагаща позиция в неговата
философия и учение, а именно за даването на външен танцов и пластичен израз на вътрешното усещане и емоции на индивида. Лабан от
рано започва да се занимава с музика. Известно време играе в трупата на чичо си. Учи живопис и декоративно изкуство в Мюнхен, дипломира се като архитект. Пише стихове, изучава актьорско майсторство
и танц в Париж, като се обучава в различни жанрове и техники.
Участва в гастроли на френски ревюта в Северна Африка, където се
среща и запознава с арабския и африканския фолклор. В периода
1907-1910 г. се изявява като танцьор в Австрия и Германия. През 1910
г. организира и създава своето първо училище в Мюнхен, а по-късно
1912 г. и неговия летен филиал в Аскона-Швейцария. Училището за
свободен изразен танц на Рудолф фон Лабан в Аскона има точно разработена програма и учебни планове, по които се водят заниманията.
Обучението е разделено на 4 части: изкуство на движението, изкуство на словото, изкуство на музиката, изкуство на формата.
Централно място заема първото направление, където се включват
следните дисциплини: физически упражнения, игри и танци-единични и групови, композиция на фигури на движението. При създаването
на своите спектакли, великият творец е не само балетмайстор и режисьор, но и композитор, сценограф, автор на светлинните ефекти и
др. В периода 1914 - 1925 г. работи като танцьор, постановчик-хореограф и педагог и осъществява множество постановки, на които е автор на музиката, хореографията и оформлението. През 1920г. в
Щутгарт излиза от печат и първата му книга „Светът на танца”. В периода 1921 - 1929 г. организира малка група от любители и пътува с нея.
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През 1926 г. създава Хореографско училище във Вюрцбург. Така наречените „Лабанови училища” се създават в Берлин, Виена,Щутгарт,
Цюрих, Берн, Будапеща и т.н. Иницира три танцови конгреса 1927,
1928 и 1930 г. След падане по време на спектакъла „Дон Жуан”, Лабан
е принуден да преустанови изпълнителската си кариера и отделя
много повече време и внимание на педагогическата си практика.
Краят на 20-те години се определя като „разцвет на лабонизма”. Това е
време, когато развитието на немския свободен изразен театър и на
неговия създател Рудолф фон Лабан се разпростира във всички области на танца. Продължава да пише и да издава книги за танц и хореография. През 1930 г. той е безспорният лидер в средите на немските
танцови модернисти. Назначен е за съветник по танцовите въпроси.
От 1930 до 1934 г. е директор на Държавното Театрално обединение в
Берлин и ръководи балета на Берлинската Държавна опера. В този
период, той успява да създаде т.нар. „Немска танцова сцена” и сред
най-крупните му постижения са Танцовите Фестивали в Берлин. През
1936 г. става председател на сдружението „Германски работилници за
танц”. Но през 1937 г. големият творец окончателно напуска Германия
и заминава за Париж, а от там и във Великобритания, където заедно с
Лиза Улман създава „Изкуство на движението” и преподава в школата
на Курт Йоос и Дартингтън-Холе. Съвместно с Йоос и Кнуст разработва система за записване на движенията, която наричат „Кинетография”
/по-късно добива световна известност под името „Лабанотация”/. Той
продължава да работи много активно, доразвива своите теории, ръководи курсове в Лондон, чете лекции и организира танцови и двигателни демонстрации. Курсовете на Лабан за първи път са квалифицирани като „модерен танц”. Лабан е убеден, че корените на танцовото
изкуство трябва да се търсят в опита от всекидневния живот, в разнообразната трудова дейност на човека, във физическите му усилия.
През 1947 г. публикува книга за изследване на времето необходимо
за изпълнение на задачи на работното място и изразходваната енергия. На следващата година изработва програма, която се ползва в
много Британски училища. В 1940 г. последователите на Лабан основават в Ню Йорк, Бюро за записване на танца - „Dance Notation Bureau”.
В края на 40-те и началото на 50-те години, Лабан издава още няколко
теоретични трудове. „Принципи на танца и регистриране на движението” е последният му труд, който печата приживе. Лабан умира на
01.07.1958 г. в Уейсбридж, Англия. Теоретикът Рудолф фон Лабан е ос-

новоположник на направлението в модерното изкуство, известно
като „немски свободен изразен танц”. Както големите танц-модернисти от края на ХІХ и началото на ХХ век – Айседора Дънкан, Мод Алан,
Сент Махеза, Рут Сент’ Денис и други, Лабан търси нови изразни средства и форми за изява на хората. Отхвърля напълно класическия балет и неговата естетика и танцовата лексика като остаряла, неактуална и напълно отдалечена от съвременните хора. На практика и на теория Лабан се стреми към идеала за освободената и разкрепостена
двигателна форма. Създава нова танцова лексика, методи за обучение и възпитание, както за танцьорите -професионалисти, така и за
любителите. Друго крупно завоевание на Рудолф фон Лабан е танцовото писмо, с чиято помощ се регистрират движенията и в съответната танцова партитура могат да се записват танцовите спектакли.
Създава система за анализиране на движенията на човешкото тяло,
основаващо се на математически и геометрични принципи. Неговата
теория за движението се нарича Хореотика и изследва универсалните принципи, които обуславят движещото се тяло. Танцувалното движение според Лабан, представлява изменящото се разположение на
човешкото тяло спрямо три измереното пространство, а танцът е
„форма в продължение”. Лабан разглежда човешкото тяло като форма,
в която се срещат и осмислят философските категории: време и
пространство. Формулата въведена от Лабан за танца гласи: ТЯЛО+
ВРЕМЕ+ ПРОСТРАНСТВО = ТАНЦ. Той определя и основните характеристики на танца: динамика, обем и темпо. Те обуславят всеки вид
хореография-от най-примитивната до най-високо професионалната.
Изследвайки движението в различни фолклорни типологии, Лабан
изважда една основно повтаряща се универсална характеристика,
която нарича „суинги”-махообразни движения, които в различни амплитуди описват в пространството параболи подобни на осморки.
Той създава и техника основаваща се на тези принципи, като поставя
тялото в една въображаема кинесфера, в която се свързват различни
геометрично ориентирани траектории по права линия, диагонал и
спирала. Лабан установява, че много от принципите обуславящи танца са идинични или сходни с музикалните. Неговата Хореотика развива в танцьора и хореографа пространствено мислене, усещане за
многоизмерност на пространството и за взаимодействието между
отделния танцьор и групата. Още един важен акцент в дейността на
Лабан е използването на движението на танца като средство за про-
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филактика и лечение. Често хореографиите му са правени без музика
или само в съпровод на ударни инструменти или по рецитация на
различни текстове. Хамбург става център за разпространението на
неговата методика на преподаване, на естетическите му и философски принципи, на концепцията му за движението и танца. Въз основа
на дългогодишния си труд и креативни проучвания Рудолф фон Лабан
конструира своя система. В нейната основа е залегнало схващането,
че основните елементи на танца са три: пространството, продължителността и енергията, съставя осем комбинации за действие, шест
положения на съзнанието и три трансформации. „Кинетографията” му
бързо се налага, отначало в Германия и немскоговорящите страни,
по-късно и в цяла Европа. Под наименованието „Лабонотация”, тя е
изключително популярна и в англоезичните страни /показателно е,
че и двата най-големи световни центъра се намират в Лондон и в Ню
Йорк. Разработването на новите теории за танца и движението дават
възможността за решаването на проблема за овладяването на пространството. Пространството без движение според Лабан е нещо статично и безцелно. С огромната си хореографска и теоретична дейност, Лабан става основоположник на немския изразен танц, който
повлиява творчески много творци на танца във всички видове съвременна хореография. Негови ученици и последователи са Мери
Вигман, Курт Йоос, К. Кройцберг, Макс Терпс и други.

фиг. 4: „Кинетография” /система за записване на танца, позната и
като „Лабанотация”/
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фиг. 3: Кинесфера и Хореотика-теория за движението
194

195

Овладяване и усвояване на партитурата
за народни състави
През призмата на начинаещия диригент
Николай Гурбанов
Резюме

Публикацията “Овладяване и усвояване на партитурата за народни състави, през призмата на начинаещия диригент” представя гледната ми
точка на обучаващ се, в специалност “Дирижиране на народни състави” в
АМТИИ - Пловдив. В нея са засегнати основните действия в процеса по предварителната и съществена работа на диригента по партитурата.
Представена е и гледна точка, за процеса на подготовка и реализация на
партитура за народен хор и такава за народен оркестър. Информацията се
позовава и на публикуваното до момента по темата, от автори като К.
Стефанов, И. Вълев, М. Букорещлиев, В. Спасова, М. Василев и др.
Abstract

The publication of “Mastering and Acquiring of the Music Score for Folk Groups,
Through the Prism of the Beginning Conductor” introduces my point of view as a
student, specializing in “Conducting folk groups” at The Academy of Music, Dance
and Fine Arts in Plovdiv (АМТИИ – Пловдив). It issues the basic actions in the process
of preceding and essential work of the conductor on the score. It also presents a
viewpoint of the preparation and realization of a music score for a folk choir, as well
as for a folk orchestra. The information refers also to material that has been published
so far by authors such as K. Stefanov, I. Valev, M. Bukoreshtliev, V. Spasov, M. Vasilev
etc.
“Един основен въпрос, свързан с подготовката на диригента на народни
хорове, е предварителната работа над партитурата.”33
В българската литература и по-специално тази, която се отнася за
народните хорове и ансамбли, не е публикувано много по настоящия
въпрос. Конкретно за предварителната работа над партитурата са
обърнали внимание малцина като: проф. Кирил Стефанов, Иван Вълев,
ст.н.с. Михаил Букoрещлиев, проф. Василка Спасова и проф. Милчо
Василев.
В НМА “Панчо Владигеров” и в музикалните консерватории по света,
дирижирането се изучава в две отделни специалности: дирижиране на
хор или дирижиране на оркестър. Тук, в АМТИИ - Пловдив, специалността, “Дирижиране на народни състави”, обединява двата музикални
апарата. Тази специфика дава възможност, завършващите студенти-ма33

Стефанов Кирил, “Изкуството което ме създаде”, С., “Еър груп 2000”, стр. 109
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гистри да са унифицирани. Това изисква висока и многопрофилна подготовка и отлично овладяване на мануалната техника и високи теориетико-практически умения, необходими за добрата подготовка на един
диригент.
Комплексът от знания и опит е от първа необходимост при овладяване на една партитура. Дисциплините - солфеж, теория на музикалните елементи, история на музиката, музикален фолклор, хармония, музикален анализ, полифония и оркестрация, инструментознание, хорознание, пеене в народен хор, свирене в народен оркестър, са от изключително значение за начинаещия диригент. Всяка една партитура разкрива множество възможности за реализация, освен тези, които са отбелязани върху нея. Сигурността и самоувереността дават възможност
на диригента да приложи спонтанни решения, които да обогатят творческия облик на произведението.
“Диригентът трябва да се запознае с автора на песента, с цялостното му творчество, с художествения му почерк.”34
Вероятно много от студентите не обръщат внимание чия е творбата.
Водени първоначално от техническите проблеми, които стоят пред тях,
обикновено насочват вниманието си към тактов размер, смяна на размери, тоналност, темпо, темпови отклонения, артикулация, ритмични и
интервалови особености и др. Всъщност, познавайки композитора,
творчеството и стила му, диригентът би могъл да осъществи в много
голям процент предварителната си подготовка.
“Несъвършеният съвременен нотопис дава само приблизителна
представа за конфигурациите на мелодичните линии ...”35
В българската народна музика, изобилието от неравноделни и смесени размери, метроритмични групи и в някои случаи неравномерна
пулсация, специфични стилови особености в различните фолклорни
области, прави невъзможно напълно коректното изписване на народната песен или мелодия. Това в голяма степен се отнася до безмензурните песни и мелодии. Стигайки до тук, работата на диригента значително се усложнява, тъй като той трябва да е много добре запознат със
стиловите особености, реалните възможности на изпълнителския апарат и в същото време да отчете достоверността на нотописа.
Задълбоченото познаване на стила на съответните аранжори и композитори е важен фактор. Особено при безмензурните произведения
или присъствие на такива мотиви, част от цялостната форма ... “отпад34 Стефанов Кирил, “Изкуството което ме създаде”, С., “Еър груп 2000”, стр. 109
35 Спасова Василка, “Теоретични и художествено-практични проблеми при работа с женски народен хор”, София, 1994 г., изд.
“Музика” ЕООД, стр. 35
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наха размери, тактови показатели и черти, заменени с нови различни
обозначения, които наблюдаваме и в партитурите особено на авторските песенни обработки”.36 При произведенията в размер също не
трябва да се подценява предварителната задълбочена работа на диригента, защото съществуват и множество печатни грешки, които биха
опорочили облика на произведението.
Кирил Стефанов37, подробно засяга проблеми по предварителната
и съществена работа на диригента с партитурата за народен хор и самия апарат. Той посочва, че едни от първите стъпки след запознаването ни с автора на произведението, са познания за стила на пеене на
региона, от който е песента, а след това да се определи музикалната
форма на песента и хармонията, темпото, динамичната амплитуда, специфичните орнаменти. Като последващ етап от анализа е да се открият
техническите проблеми.
В процеса на обучение обаче, според мен, действията трябва да са
структурирани в обратен ред. Анализирането и изясняването на техническите диригентски проблеми са на първо място, а след това - художествените детайли. Това би осигурило на обучаващия се по-добра
възможност за успешен художествен процес, като вече е преодолял
техническите (в т.ч. и мануални) решения.
Последователност в процеса на избор и реализация
на произведението
За обучаващия се диригент е от изключителна важност да се съобрази с няколко важни фактора, преди да пристъпи към съществената
работа по реализация на творбата: собствените си технически и творчески възможности; възможностите на състава, с който ще реализира
произведението; повода за представяне на произведението и целта
(ефектът), който иска да постигне. След избора на съответната партитура, основан на посочените фактори, е необходимо да се осъществи задълбоченият и анализ, въз основа на който да се намерят възможно
най-добрите решения при реализацията и. Възможността за слухова
реализация на партитурата, въз основа на която диригентът да направи съпоставка, също е спомагателна възможност за успешното овладяване на партитурата. “Не е излишно запознаването с други изпълнения
на същата хорова творба.”38
Реализация на хорова партитура
Разчитането на хоровата партитура е чрез солфежиране, особено
36
37
38

Стефанов Кирил, “Изкуството което ме създаде”, С., “Еър груп 2000”, стр. 109
Стефанов Кирил, “Изкуството което ме създаде”, С., “Еър груп 2000”, стр. 109
Стефанов Кирил, “Изкуството което ме създаде”, С., “Еър груп 2000”, стр. 109
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при работата на т. нар. вътрешни гласове. При възникнали технически
проблеми във вокално отношение ...“да се степенуват по сложност;
да се определи редът на постигането им; да се потърсят подходящи
технически упражнения за овладяването им.”39
Изискването за спазване на артикулационни, динамични указания и
контрасти още при първите стъпки в разчитането не е желателно.
Начинът на разчитане по гласове често е различен, според желанията
и вижданията на диригента, но фрагментарното разучаване на партитурата при народния хор, а също и при народния оркестър, е по-добрият метод. Освен че по този начин информацията се усвоява по-качествено, също и съставът е постоянно и цялостно ангажиран и
съсредоточен.
“Въпросът за чистата интонация и строй в народния хор е от първостепенно значение. Тя е резултат на един дълъг и постоянен процес,
който съпътства цялостното изграждане на песента до концертното й изпълнение.”40. Артикулацията на звука е качество, което е характерно за инструменталния апарат и също трябва да бъде много добре
изработена, кореспондирайки със стила и характера на творческия
принос. Освен индивидуалната (академична) подготовка на изпълнителите, диригентът трябва да е много добре запознат с овладяването
на съответния стил, съобразно реалните възможности на гласовия
апарат, похватите при владеене на атаката на тона и физиологическия
принос на резонаторите. Всичко това трябва прецизно да се внедри и
уеднакви регистрово в състава, за да се получи добре завършен творчески образ.
Прилагането на словесния текст е стъпка, която се осъществява
след добре усвоен нотен текст. В много от случаите, обучаващите се диригенти, а и не само те, подценяват значението и функцията на словесния текст. Именно въз основа на него обаче се решават много технически и художествени проблеми: “изработка на кулминации, свързани с
дикцията от текста”41. Уточненията за дишането са сред основните
позиции в етапа на реализация на песента. Характерното за народния
хор верижно дишане е много важно за овладяване от състава: “В народния хор обаче повече се използва верижното дишане42 и именно на това
39 Стефанов Кирил, “Изкуството което ме създаде”, С., “Еър груп 2000”, стр. 109
40 Спасова Василка, “Теоретични и художествено-практични проблеми при работа с женски народен хор”, София, 1994
г., изд. “Музика” ЕООД, стр. 46
41 Стефанов Кирил, “Изкуството което ме създаде”, С., “Еър груп 2000”, стр. 102-105
42 Много полезна дейност в народния хор е използването на безмензурни мелодии като упражнение за верижно дишане. Важно е разделянето на всяка партия на “опорни точки” и “координационни пунктове” с цел осъществяване на верижността в поемането на дъхове.
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овладяване трябва да наблегне диригентът”43. Не само верижното дишане трябва да се овладее. Уточненията за едновременно поемане на
дъх също трябва да са изяснени и изисквани от диригента. “С цел осигуряване и на правилно изграждане на мелодическата линия в отделните партии е необходимо да се търсят всички възможни съвпадения в
поемането на дъх и логиката на мелодичната и словесна линия”44.
След успешното разчитане на партитурата и уточняване на техническите изпълнителски специфики, следва един от най-съществените
процеси – художественото изграждане на творбата. “В последния етап
диригентът сглобява онзи съвършен организъм, какъвто представлява песента, която той съзнателно е разглобил, за да опознае тайната на нейното съвършенство”.45
Реализация на оркестрова партитура
За разлика от хоровата, началните действия по предварителната
подготовка на диригента с оркестровата партитура са доста по-различни в някои аспекти. Тъй оркестровата фактура е по-голяма и практическият анализ, чрез т. нар. “пресвирване”, на пръв поглед е неосъществим, от гледна точка на това, че следва да се изпълни от един човек.
Клавирно извлечение или анализ на партитурата по отделните групи
инструменти са най-логичните решения в тези случаи. При теоретичния анализ на оркестровата партитура е важно да се отбележат и изведат основните индикатори: разпределение на мелодията, до колко и
къде тя се дублира; хармоничен и ритмичен план; динамичен план,
като тук трябва да се обърне сериозно внимание на това, че съществуват и естествен динамически контрасти, породен от качествата на съответните инструменти.
При разчитането на партитурата заедно с изпълнителите е важно диригентът предварително да подготви план, по който да ръководи процеса. Естествено е, че не е възможно да изисква от оркестрантите да
засвирят всички наведнъж. Изясняването партията на щрайха е предпочитана първа стъпка, защото в тези инструменти обикновено се съдържа основната хармонична или мело-хармонична маса. Прибавяйки към
щрайха тамбури, се изяснява ритмохармоничната структура на произведението. Обикновено духовите инструменти в народния оркестър
изпълняват солираща функция, но не винаги, разбира се. В случай, че в
оркестрацията има паралелно изграждане на хармоничната картина и
от духови инструменти, заедно с щрайх и тамбури е необходимо да се
43
44
45

Стефанов Кирил, “Изкуството което ме създаде”, С., “Еър груп 2000”, стр. 102
Стефанов Кирил, “Изкуството което ме създаде”, С., “Еър груп 2000”, стр. 102
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изяснят на преден план именно тези моменти, а добавянето на мелодията е добре да се изисква в един по-късен етап. Фрагментарното разучаване на съответната пиеса и тук е най-предпочитаният метод - освен че
качеството на усвояване от изпълнителите е по-високо, концентрацията им се задържа за по-дълго време и се обръща внимание на много
повече детайли, които в цялостен план вероятно рядко биха се
забелязали.
Настоящото съобщение представя гледната точка на един начинаещ диригент, обучаващ се в специалността “Дирижиране на народни
състави” в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
- Пловдив. Тя предвижда солидна подготовка и по-задълбочено обучение за бъдещите диригенти на народни хорове и оркестри. Неслучайно
програмата е магистърска, тъй като тя дава достатъчно голяма възможност за изучаването на дисциплини, необходими за усвояването на
внушителен по обем теоретичен материал, който след това да бъде
приложен в практическата учебна работа на студентите. Пълноценното
израстване на диригента и след завършване на образованието му се
дължи на опита му, който следва да бъде придобит от съществената му
работа с народни състави. В “Диригентска апликатура”, Генадий
Рождественски много точно посочва съществената полза на наличните
трудове, отнесени към диригентската практика: “Съществуват цял род
учебници по дирижиране, в които на първо място се поставя така наречената “мануална техника”. За мен този род трудове са не повече
от резултат от сумиране на наблюдения над външната страна на
изкуството на диригента. Те “констатират”, но не “стимулират”.
Извънредно съдържателните книги на най-крупните диригенти ...
като правило се състоят от две части: автобиографична и
музикално-философска.”46

46 Рождественски Генадий, “Диригентската апликатура”, Ведомствено издание, издава редколегия при ЦК на СМД, бр.
17, С. 1976 г.
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ПЕТЛЬОВДЕН ПРИ ВАЯЦИТЕ

„ПЕТЛЬОВДЕН е български народен празник, обичай с регионално
значение. Чества се главно в Източна и части от Североизточна
България. Празнува се на 2-ри февруари (стар стил). Приеман е като
мъжки празник за стимулиране на плодовитостта на момчетата, на някои места е разглеждан и като аналог на мъжки вариант на Бабин ден,
а според някои изследователи, е наследник на древен славянски празник в чест на лова и пчеларството, на който се приемат новата генерация ловци”. [1] – Мария Николова ; „Обичая Петльовден”, ИНМ – Варна
т.9 (24), 1973 г. стр. 181
От Айтоският до Дюлинският проход по билото на Стара Планина
има една етническа група, която определя себе си, като „ваяци” или
както те помежду си се шегуват „еркечка черга”. Понятието „ваяци” се е
наложило от диалекта, който те използват, а именно сричката „ва”, която добавят към всяка дума . Някъде може да ги срещнем и като „вайковци” или „въйковци ”, но става въпрос за една и съща етническа група.
Историята на тази група е интересна и много противоречива. Някои
изследователи ги разглеждат, като древно славянско племе, други
като преселници от Мала Азия и Тракия. Аз ще се спра на тезата, която
те самите поддържат и разказват за себе си. В разговор с Любчо Любчев
от с. Голица, майстор на гайди, той споделя разкази от негови близки,
предавани от уста на уста, предавани през поколенията. Голичани се
смятат за преки наследници на Аспаруховите Българи. С идването на
Аспарух на Балканският полуостров идват и „ваяците”, войнствено и сурово племе. След отвоюване на територията от Византия, Аспарух разполага тези „войни” по билото на Стара Планина за да пазят границата
и най-вече проходите. Суровият климат и условията в планината дават

основният поминък на населението от този край - скотовъдството, послабо земеделие и дърводобив. Фолклорът на тази етническа група е
запазен и съхранен почти в първичният му вид, предаван от поколение
на поколение. Дълги години в тази група не е имало миграционни процеси, едва в средата на XX век с индустриализацията на страната и появата на ТКЗС (трудово кооперативно земеделско стопанство), много
млади хора отиват да учат и работят в големите градове, където покъсно се установяват и по този начин в с. Голица влизат зетьове и снахи, които не са от „ваяците” и въпреки това, тази група е запазила своята идентичност и е съхранила автентичния стил и характер на фолклора си. Календарните празници тук се празнуват по стар стил. Един от
празниците, който се е запазил и до днес, и се празнува в почти съхранен вид е „Петльовден”, празник на мъжката рожба. Ден, в който се почита всичко мъжко, мъжкото начало и сила. „Празник, тачен в Източна
България за здраве на момчетата. Свързан с обредното колене на петел, най-често на прага на пътната врата. Кръвта от него трябва да пръсне по вратата. С нея правят и кръстен знак по лицата на момчетата и
петеларя (лицето, което коли петела и което трябва да е момче-юноша).
Заколеният петел изхвърлят извън двора и веднага след това го прибират. Главата оставят при вратника, краката хвърлят по покрива, а петльовите пера запазват за обредна украса и лек. Обредната храна от
сварения петел и краваите или начупената на парчета пита раздават по
съседите. Сред някои групи население обичаите на „Петльовден” показват връзка с обредността на „Бабинден”. Бабата-акушерка също
коли петел, сготвя го и закичена с пера от петльовата опашка, посреща
за обща трапеза майките на мъжки деца, на които е бабувала. В
Пловдивско този ден е известен под името Черна или Црън ден. Тук
освен принасянето в жертва на черен петел (или кокошка) се спазват и
редица забрани. Не се върши женска работа, не се къпят, не правят
сватби, за да не „църнеят”, т.е. да не жалят починал.” [2] – Вера Димитрова
Бенина-Маринкова, Илонка Цанова Атанасова, Зоя Асенова ПаприковаКрутилин, съставители, 2003, „Календарни празници и обичаи на българите”, Енциклопедия, БАН, НИЦ „ Българска Енциклопедия ”, академично издателство „Марин Дринов” стр.62
На 2-ри февруари тази година посетих селата Кривини и Голица, да
се запозная от близо с ритуалите и обредността на „Петльовден”. Като
студент във ВСУ „Черноризец Храбър” бяхме ходили на експедиция в
село Голица. Спомените ми от преди двадесет години бяха избледнели,
почти нищо не ми бе останало в съзнанието, гостоприемството на тези
хора е невероятно.
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Свилен Кр. Христов
Резюме

С този доклад, искам да Ви запозная с празника „Петльовден” и поконкретно, честването му в селата Кривини и Голица, община Долни Чифлик,
област Варна, на които чествания тази година присъствах. Селата Кривини
и Голица са от тъй наречените „ Ваяшки ” села. Кои са „Ваяците” ?
Abstract

With this report, I want to introduce you with our traditional holiday “Petliovden”
and selebration in villages Krivini and Golitsa from municipality Dolni Chiflik, Varna
area.
These villages are known as “Vayashki”.

На път за село Голица се спрях в село Кривини, там на площада пред
кметството и читалището се бяха събрали доста хора. В цялата суматоха една възрастна жена обикаляше с табла пълна с китки (чимширена
клонка, три петльови пера от опашката на петела увити със станиол и
вързани с червен конец). Към тази жена се присъедини още една и както на сватба тръгнаха и ни закичиха с тези китки. Това, което ми направи впечатление е, че те закичваха само мъжете, а не както при сватбата
всички сватбари. След като бяхме закичени започна обредното обличане на петела. Извадиха един голям петел с внушителна опашка, прегладиха му перата да го по оправят малко, а и да успокоят може би животното. Първо му сложиха гащи (бабешки кюлоти), после му сложиха
елече, които си личеше, че е плетено специално за него и накрая му
вързаха триъгълна кърпа около врата. Първо си помислих , защо го
обличат? След като ще го колят и кръвта ще оцапа дрехите! После се
оказа, че това е обредно животно, първото мъжко пиле и в случая, то
беше на почит, а не жертва. Така облечен, петела поведе хорото, в ръцете на една от жените от битовата група на село Кривини, вдигнат на
високо, той пъркаше с криле, стискан здраво за краката от хороводката. След изпяването на песента, под съпровода на която виеха хорото
около един „дръвник” (дънер от дърво, който служи за цепене на дърва
или за жертвоприношения) се подредиха в полукръг отворени около
дънера, така че гостите да можем да виждаме всичко.
Всичко се успокои, песента свърши, жените спряха да играят. Една
от жените разказа историята за празника, която им била разказвана от
тяхната учителка, когато са били деца, а тя била слушала от своята баба
(жената която разказваше беше на видима възраст 70-75г.). Подадоха
на най-възрастната жена един петел по-слабичък и не така величествен, като натруфената обредна птица. Жената, спокойно пристъпи към
„дръвника” в едната ръка с петела, а в другата с „топорче”(малка брадвичка), положи петела на дръвника, затисна го с крак и с един замах на
„топорчето” главата на жертвената птица падна в краката и. Тук те ни
обясниха, че петела трябва да се пусне и да опръска всичко наоколо,
но за да не ни изпръска и изцапа, жената го стискаше здраво. Друга
жена от групата взе главата и направи кръст на една импровизирана
врата, направи кръст на едно две дечица и я хвърли на покрива. След
като кръвта на петела изтече, жените подхванаха отново своето хоро,
под съпровода на гайдаря и тъпанджията и с песен, те отново завиха
хорото начело с нагиздения петел, поведоха хорото от мегдана към читалището, където бяха подготвили празнична трапеза.
Село Голица се намира на 20 километра, западно от град Долни

Чифлик по билото на Стара Планина и на 58 километра югозападно от
Варна. Като влизаш в селото от дясно ти остават „Голешите” (хребети,
възвишения, голи баири над селото, като всеки от тях си има и име):
„Тенкия голеш”, „Големия голеш”, „Пенов голеш”, „Дидейова чука”, „Стара
голица” и други. В центъра на селото, гордо изправен, кацнал върху няколко канари има бронзовата статуя на петел. Паметник на петела, с
който голичани много се гордеят, празника „Петльовден” тук е на особена почит. С него те отдават особено значение на мъжкото начало, за
тях мъжката стока е богатство, мъжкият добитък се е гледал с по-добро
око, а за момчето в семейството се е давало всичко.
В бучекчийските села, към които смело причисляваме и Голица е
приета легендата за кръвният данък (данък, който християните в
Османската империя са били длъжни на 4-5 години да дават, а имено
малки момчета между 5 и 7 годишна възраст за еничари). Легендата
разказва: „По време на робството, когато турците минавали и събирали кръвен данък една смела голичанка се изправила пред тях и гордо
заявила, че по-скоро ще съсече детето си на дръвника и ще го даде курбан, от колкото да го даде на турците. Сеймените (турски войници)
подминали къщата и се заканили, че пак ще се върнат, след като обиколят селото. Прозорливата българка, влязла в двора при животните, хванала петела и го заклала на дръвника, а с кръвта му опръскала
на всякъде, пред вратника в двора, а главата на петела хвърлила на
покрива, защото знаела, че турците не вдигат глава и няма да погледнат нагоре. Детето положила на дръвника, обляла го цялото в кръвта от петела и му заръчала да не помръдва, докато турците не си
тръгнат от селото. Щом на връщане от обиколката си те видели
облените в кръв порти, оплакващата майка и обляната в кръв рожба,
се възхитили от смелостта и твърдостта на тази българка, подминали къщата и от този ден нататък повече не събирали кръвен данък”. Това е легенда, която се предава от поколение на поколение и
дали наистина е било така можем само да предполагаме. Празникът
„Петльовден“ води началото си много преди Османското нашествие: „За
произхода на този празник са съхранени две предания. Според едното
„Петльовден” се празнува от незапомнени времена, като празник за
опазване на децата от лоши болести. Според старите хора, празника
е посветен на християнският повелител на болестите св. Евтимий.
Според вярванията на този ден – 2.02. той ходи по къщите и си събира
болестите, върлували през годината, но само ако е благоразположен
към дадения дом, т.е., ако му е направено жертвоприношение. Любима
жертва за цяр на болестите е заклано младо петле. Клането на пет-
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лето става на дръвника в навечерието на празника. Вярва се, че св.
Евтимий минава по дръвниците и където намери прясна кръв, си прибира болестите и заминава доволен в друга къща. Ако не намери кръв
от заклано петле , разсърдва се и пуща болестите, най-вече по малките момченца. След като обходи всички домове в селото, нарежда на
жена си Евтимя да събуе ледените чехлички, да надене цървулките и да
си отпътуват. Това означава, че зимата е към края си и пролетта наближава. По всяка вероятност празника възниква през езическият период и по-късно получава християнски черти.” [3] Златка Дойнова, „Село
Голица, Варненско-история, бит и култура”- Варна ,2012 стр.136
С приемане на християнството знаем, че за да се наложи новата религия са били забранени всички езически обичаи и обреди. Народът и
отделните етнически групи за да запазят своята традиция и обредност
са ги пригодили към наложените църковни догми. Случайно или не, на
2-ри Февруари, Българската православна църква отбелязва един от големите църковни празници „Сретение Господне” или както е прието
(обрезание Господне). На този ден, по старо еврейско вярване, е трябвало на 40-я ден след раждането на момче, майката и бащата да го
представят пред бога и да го обрежат, така както е повелявала еврейската традиция. В средата на миналия век, с идването на комунистическата власт, се заклеймява църквата и населението е било принудено
по един или друг начин да съхрани своята обредност.
„Петльовден при ваяците”. Как протича празника?
Рано сутрин, докато всички още спят, стопанката на къщата, в която
има мъжко дете, става и подхваща приготвянето на специална, парена
баница. Кое прави тази баница, специална? Интересното за тази баница е, че след като се разточат корите, се варят, а после се пече баницата,
но не във фурна, а на печката отгоре. След като се опече от едната страна, баницата се обръща и другата.
Сложила баницата да се пече, жената отива в двора с животните,
улавя петела, който е нарочила за празника и го посича на дръвника,
като го пуска, че да може да изпръска с кръв навсякъде, взема главата
прави кръстен знак на входната вратата, на дама (там, където са животните), по челата на момчетата и на всички мъжки животни в стопанството, след което я хвърля на покрива. Когато всичко е готово - баницата е изпечена, а петела е сварен, тя слага празнична премяна и тръгва за бабата, жената която е израждала децата и. Тук трябва да
отбележа,че голяма част от ритуалите свързани с „ Петльовден ” се припокриват с тези от „ Бабинден”, с тази разлика, че тук присъстват мъже
и те са на почит, затова и някои изследователи разглеждат „Петльовден”,

като аналог на мъжки вариант на „ Бабинден ”. Бабата, която е помагала
при раждането, също е на почит, булките я даряват с част от свареният
петела и баницата, кърпа за ръце, „чембер” или „ вала ”( кърпа за главата, която се използва за забраждане). Когато всички майки поднесат
даровете си на бабата, се приготвя обща трапеза и с много песни и игри
празника продължава до късно.
Запазена ли е традицията?
„Петльовден” остава тачен и почитан празник в селата населени от
„ваяци”. Обредността се е запазила, като празника е загубил само онази, семейна топлина, домашния уют, а и бабата отдавна е заменена от
акушерка. В днешни дни празника се е в една обща селска веселба, домът на бабата е заменен с читалището, ролята на бабата - от читалищната секретарка или възрастна жена, която продължава да предава своя
опит на по-младите булки и така традицията видоизменена продължава и въпреки всички превратности на времето се съхранява и предава
на идните поколения. Докато е жив и последния наследник на тези горди българи „ваяците”, „Петльовден” ще е част от тяхната обичайно обредна система.
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АВТЕНТИЧНИЯТ ТАМБУРДЖИЙСКИ СТИЛ
ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ОТЖИВЕЛИЦА
ИЛИ НЕПРЕХОДНОСТ
Валери Димчев
Резюме

Статията фокусира вниманието върху автентичното тамбурджийско свирене от Югозападна България (обширна територия, включваща
Пиринската фолклорна област и част от западните Родопи). Излага тезата, че старите свирачи – носители на този старинен изпълнителски
стил, трябва да бъдат изследвани с техните разкази, истории, стилове,
инструменти. Характерното тамбурджийско свирене с бурдон ни препраща към едни старинни пластове на българската музикална душевност и култура, той е ценно изразно средство и когато е овладяно би обогатило „арсенала“ от художествени възможности на всеки изпълнител
на тамбура.
Ключови думи: тамбура, автентичен тамбурджийски стил
Abstract

The article focuses the attention on the authentic tambura playing from SouthWest Bulgaria (spacious territory, comprising Pirin and part of western Rhodopе folk
regions). It exposes the thesis, that the old players – herald of this ancient performing
style, must be researched with their stories, styles, and instruments. The typical
tambura playing with a drone forwards us toward ancient layers of the Bulgarian
spirituality and culture, it is a valuable means of expression and when possessed
would enrich “the arsenal” of artistic possibilities of any tambura player.

В традиционната култура на Югозападна България тамбурата намира своето основно приложение като съпровождащ гласа инструмент.
Обикновено, тамбурджията е даровит певец, който се научава да свири, за да подпомогне и подобри своите солови изяви. В процеса на изпълнение той въвежда в песента давайки представа за лад, ритъм, тонален център, акомпанира, подкрепяйки интонацията и ритъма, отсвирва докато певецът си почива и подготвя следващия текст от песента. Естественият динамичен баланс между гласа и тамбурата създава впечатлението за пълнота и завършеност на музикалното изпълнение. В автентичния тамбурджийски стил от Югозападна България мелодичната линия се изнася на първа струна, а всички останали бурдонират. Обикновено бурдониращите струни се настройват на чиста кварта,
квинта, октава по-ниско от мелодийната. Макар и по-рядко са известни
случаи, когато тамбурджията настройва първа и втора струна на един и
същ тон – мелодията и исото са в един и същ регистър и сблъсквайки
се формират чести дисонанси и унисони помежду си. Следващата мелодия, записана от Н. Кауфман е изпълнена на двуструнна тамбура (d1,
d1). Това двугласно музициране по същество представлява буквално
пренасяне на двугласното песенно звучене върху инструмента. Във
фолклорната традиция на Югозападна България тамбурата нерядко се
среща като част от инструментална или певческа група
Пример 1 [2]

Keywords: tambura, authentic tambura style
Тамбурата е добила широко разпространение в почти всички краища на Югозападна България (обширен регион, включващ Пиринската
фолклорна област и част от западните Родопи). Има някои кътчета и райони, където този инструмент е получил изключително високо признание и почит от местното население. Такива са районите: Разлог-Банско,
Якоруда-Белица, Рибново, Брезница и др. Тук тамбурджийското изкуство, водещо началото си от незапомнени времена е станало неизменна част от живота на населението и заема важно място във фолклорната
традиция. „Нямаше къща в Разлог, в която да нема тамбура, почти
нямаше, нека да не казвам много голема дума, но почти нямаше
къща без тамбура – основен музикален инструмент – кавала, тамбурата.“ [1]

Днес, когато естествената среда на фолклора (седянката, мегданското хоро, сватбата и др.) вече не съществува или е коренно променена,
а от друга страна някогашната регионална затвореност е заменена от
една интензивна комуникация под въпрос е поставена уникалността и
неповторимостта на фолклора във всичките му многообразни изяви.
Автентичното тамбурджийско свирене с бурдон от Югозападна
България се среща все още и може да се чуе както от любители-самодейци, така и от професионални музиканти. За запазването на този
ярък изпълнителски стил и неговото достоверно интерпретиране от
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изключителна важност е да се изследват старите свирачи с характерните им мелодии и инструменти, истории и разкази. Как свирят, как са
се учили, как са направяли своите тамбури, каква роля и място е имало
тяхното изкуство в живота и т.н. За радост, старата тамбурджийска традиция в Югозападна България е все още жива, макар и позагубила част
от своята популярност сред населението. Тамбурата се среща сравнително често за разлика от кавала, гайдата, кеменето [3] които в този регион вече са истинска рядкост.
Един от най-възрастните тамбурджии в Югозападна България е
Исмаил Саид Заим от с. Брезница, Гоцеделчевско. Тук, на времето е
имало много тамбурджии, а тамбурата е присъствала и в делника и в
празника на брезничани. „Тука имаше много тамбурджии, а като
дете одех се там с тях кога на седянка, кога на такова, на сватби
или когато... се одувах с тях“. [4] Исмаил е роден през 1928 г. Учил се е
да свири от Амет Кара Амет – легендарен певец и тамбурджия от с.
Брезница, с когото са братовчеди. „Никой не е сядал да ме учи, я от
гледане – как я е зел, как я настройва, как...“ [4]
Фиг. 1

Двуструнната тамбура на Исмаил Саид Заим, на която той все още
свири е типична за Югозападна България и особено за българо-мохамеданското население. Това е много стар инструмент, Исмаил не си
спомня точно откога има тази тамбура – вероятно повече от 50 години.
Навремето тамбурджиите-брезничани са си правели „тельове“ [5] от
стоманената жилка на телефонен кабел или от разплетено стоманено
въже. „Тезането“ [6] е направено от черешова кора. Исмаил настройва
двете струни на тамбурата на чиста кварта (G, D). Поставя основният
тон върху „баш пердето“ [7], намиращо се по средата на грифа на първа
(мелодийна) струна, а втора (исова) звучи октава по-ниско. Така има на
разположение диапазон от няколко степени и подтонични тонове до
чиста квинта, които не винаги използва. Позициите са подредени в енхармоничен звукоред. Чистите интервали са: кварта, квинта, октава от
свободна струна, докато някои от останалите позиции сключват четвърттонови интервали. Това едва ли е случайно или вследствие на недобре изработен инструмент – най-вероятно представлява буквално
пренасяне на песенен лад върху инструменталния гриф.
Пример 2 [8]

Звукоред при тамбурата на Исмаил Саид Заим

Тамбурата на Исмаил е изработена в с. Бабяк. „Някой бабекан, той
донесуваше, та оттам са дрънките“. [4]

Свиренето на тамбура при Исмаил е доста пестеливо, опростено и е
изцяло подчинено на песента. Той изсвирва няколко тона, с което въвежда в определен лад и ритъм. Докато пее, тамбурата леко поддържа
тоналния център и ритъма. След изпяването на няколко строфи, тамбурата отсвирва с простички ритмични и мелодични фигури. През това
време подготвя следващия текст и така, докато разкаже цялата история. Това е и главното в неговото изпълнение, тук няма демонстрация
на свирене или пеене. Случката, разказът, историята – ето това инспирира създаването и изпълнението на музика, а гласът и тамбурата са
инструментите, посредством които посланието достига до слушателя.
Тодор Прешелков е роден през 1944 г. в гр. Разлог, където живее и
до сега. Неговия баща е свирел на тамбура, а майката е била „много
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Исмаил Саид Заим със своята тамбура

добра певица“ – „Майка ми специално беше извор на песни“ [9]. Тодор
се учил да свири на тамбура гледайки своя баща и други тамбурджии от
гр. Разлог. „Не, не, не баща ми не се е занимавал с мене“[9]. Тодор е нотно неграмотен, но знае всяка позиция на кой тон отговаря. Той си спомня, че в гр. Разлог са съществували различни видове тамбури – 4, 6, 8, 9
струнни инструменти, които всеки тамбурджия е настройвал по свой
начин. Деветструнната тамбура, която е наследил от баща си е била с 3
тройки струни. Изработена е от Ангел Дупинов от гр. Разлог вероятно в
периода 1920-1930 г. „Първите и вторите три са еднакви, а може и
още една от третата тройка се пуска към средните, към първия
„исон“ и другите двете се свалят още една...“ [9]. Тамбурата сега е с
шест струни (три двойни), които Тодор настройва d1, d1, a.

вя, което ми е останало си е точно това, което съм запомнил като
дете. И е хубаво да си остане и тоя начин на свирене. И вие като поусъвършенствани музиканти в смисъл такъв постигнали по-високи
степени – убаво е да запазвате и понекога да показвате таквиа песни, останали примерно от нас, но да си ги изпълнявате в тоя начин
на свирене.“ [9]
Пример 3

Фиг. 2

Изпълнение на Тодор Прешелков, записано и нотирано от Валери Димчев

Тодор Прешелков все още работи активно. В читалището на гр.
Разлог обучава деца да свирят на тамбура. Той предава на малките музиканти стария Разложки стил на свирене, който самият той е наследил
от баща си. „...автентичното, бурдонното свирене, което аз го пра-

Старинното двугласно тамбурджийско свирене от Югозападна
България все по-често привлича вниманието на преподаватели и изпълнители от различни възрасти, регионален произход и образование. Поради своята специфика и постоянно бурдониращите струни
този стил не предполага богатство от възможности за хармонизация и
оркестрация (те са силно ограничени в най-добрия случай). Този начин
на свирене ни препраща към едни старинни пластове на българската
музикална култура и е изразител на типичната българска душевност.
Свиренето с бурдон е ценно изразно средство и би обогатило „арсенала“ от художествени възможности на всеки тамбурджия. Ето и позицията на няколко изтъкнати специалисти, изпълнители, преподаватели
от Югозападна България:
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Тодор Прешелков с тамбурата, наследена от неговия баща

Костадин Динчев [10]: „Ако искаме да запазим душевността си,
нашата уникалност като народ със своя култура трябва да обърнем внимание ето тези инструменти които традиционни са били:
тамбурата, гайдата, кавала. Тези инструменти, които са определяли нашата традиция, нашата душевност. Иначе не може да се
разберем, ние ще станем космополити, ние ще станем други, ще изневерим на себе си ако не държим за тази традиция. Ако не видим
обаянието, красотата в това, което ни е оставила традицията и
ако не правим усилия да запазим доколко/докъде е възможно тая
традиция. Значи ние изменяме на своята същност. Тая двойнственост на съвременния процес, вярно, че днес динамиката е много голяма, но това не означава, че трябва да се откажем от ония форми,
които наследяваме, от оная красота...“
Веселинка Боянова [11]: „До точно този старият тамбурашки
стил в момента и на мен ми е тръпка да се докосна, дори тука имам
една много стара тамбура, която отнякъде попадна до мен ми се
иска да я накарам да засвири, да проуча каква е откъде е. И може би
това е другото ми предизвикателство да сложа в ръцете на някое
дете такава много стара тамбура и да засвири някаква такава пак
стара мелодия.“
Димитър Касапинов [12]: „Това си е характерното звучене на
тоя инструмент, сега ние гониме китарджии, разни други струнни
инструменти: бузукита, сазове, не знам – това не е нужно. Ние не
можем да накараме никой какъв стил да свири и каква музика да
пише, но според мен трябва да се придържаме към характерното
звучене на тамбурата, а тя е характерна с бурдона.“
Димитър Христов [13]: „Мисля, че трябва да има задължително
една пиеса да има, не една, а и да се учи както примерно певиците си
учат фолклорните области. Със сигурност трябва най-малкото
всички хора, занимаващи се с тамбура да имат подобни пиеси. Дори
според мен трябва да има такъв инструмент, който да си е с две
струни, за да може да се усети тази стилистика и маниера на
свирене.“
Днес, съвременната българска тамбура (e1, b, g, d) има своя самостоятелен път на развитие. Това е инструмент – усъвършенстван и добре
темпериран, на който могат да се изпълняват почти всякакви стилове и
жанрове музика. Необходимо е в обучението по тамбура преди всичко
да се опознаят и овладеят традиционните похвати, техники, мелодии.
Едва след това, на тази здрава основа може да се гради съвременен

индивидуален стил, който да бъде достойно продължение на старата
българската тамбурджийска традиция.
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ПРЕДСВАТБЕНИТЕ ОБИЧАИ БЪРДУЧЕ И БЪКЛИЦА
(от с. Кацелово, Русенско)

Богдан Донев
Резюме

До средата на ХХ век хърцоите в Русенско и Беленско са затворена група,
която трудно допуска навлизането на външни влияния и новости в бита и
традициите си. Тази капсулираност на хърцоите спомага за съхраняването на
традиционните обичаи и през втората половина на ХХ век.
В настоящата статия ще се спрем на годежа в село Кацелово и по-специално на обичаите бърдуче и бъклица. В Русенско хърцоите разграничават два
вида годеж – малък менеж и голяма мена. В с. Кацелово първият носи названието бърдуче, а вторият бъклица.
Abstract

Up to the middle of XX century, the people from the ethnological group “Hartsoi” in
the regions of Ruse and Byala are a closed group that hardly ever lets new external
influences and novelties in their manners and traditions. The encapsulation of the
“Hartsoi” helps them to preserve their traditional customs during the second middle of
XX century.
In the current article we will review the engagement traditions in the
“Katselovo” village, and in particular the “Bardutche” and “Baklitsa” customs. In
the region of Ruse the “Hartsoi” have two types of engagement- “small
menezh” and “big mena” In “Katselovo” the first custom is called “Bardutche”
and the second - “Baklitsa”.
Село Кацелово е разположено в Североизточна България, по долината на р. Черни Лом. Отстои на 45 км. югоизточно от гр. Русе, на 40 км. от гр.
Бяла и на 30 км. от гр. Попово. Старото местно население е от етнографската група хърцои, а самото село се намира по средата между русенските и беленските хърцои. Проф. Анчо Калоянов нарича селото столица на
хърцоите.
Според Любомир Милетич маркерите, които служат за разграничаване на старото местно население в Североизточна България от преселниците от Балкана и Тракия са женската носия и диалекта. Местните хора
носят двупрестилчена носия, а говорът им спада към О-наречието. В
Кацелово се срещат както характерната за Беленско пещималена женска
носия, така и кърлянчената русенска носия. И двете носии са двупрестилчени. Забраждането при омъжените жени е двурого. Местният диалект
спада към О-наречието, което е още един белег, че Кацелово е село със
старо местно население.
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До средата на ХХ век хърцоите в Русенско и Беленско са затворена
група, която трудно допуска навлизането на външни влияния и новости в
бита и традициите си. Това е и причина преселниците да ги възприемат
като по-изостанали. Тази капсулираност на хърцоите спомага за съхраняването на традиционните обичаи и през втората половина на ХХ век. В
годините са провеждани теренни проучвания от различни научни екипи
и институти, но за съжаление информацията не е систематизирана, а в
много случаи не е и запазена.
Интересът ни е насочен към традиционната българска сватба в
Кацелово. В изследването са използвани записи на информатори от селото, направени през периода 2014-2015 г., както и материали, предоставени ни от записи през 1978 г.
Като цяло сватбата по българските земи е наситена с обредни действия, в които откриваме следи от старинни обществени норми, символи,
вярвания, социални и правни обичаи. Тя включва два основни етапа – годеж и същинска сватба. В настоящата статия ще се спрем на годежа в село
Кацелово и по-специално на обичаите бърдуче и бъклица.
Кацеловската сватба е изключително богата на обредност, която тук се
е запазила, макар и непълно, до 80-те години на ХХ век. На самия годеж
хората в Кацелово казват жениля, докато в другите русенски села се среща названието мена и менеж.
В Русенско хърцоите разграничават два вида годеж – малък менеж и
голяма мена. В с. Кацелово първият носи названието бърдуче, а вторият
бъклица. Във всички населени места от региона малкият менеж (бърдучето) се изпълнява, след като е взето съгласието от родителите на момичето. При искането на момата в Кацелово за разлика от други селища в
района се изпращат само мъже, които са роднини на момчето и се наричат женили. Михаил Арнаудов в своите изследвания свидетелства, че в
Русенско се изпращат две жени в дома на момичето, но в Кацелово присъстват само мъже и то близки на момчето. Женилите посещават дома на
момата три поредни дни. Първият ден заявяват желанието да вземат момичето за булка. Бащата отказва с мотива, че дъщеря му е още малка и не
е за женене. Вторият ден отново се отива в дома на избраницата и близките й отново връщат женилите с отрицателен отговор. Едва на третия
ден се дава отговор от родителите на момичето. При сватбите от 30-те и
40-те години на ХХ век навлиза и нов момент - иска се и съгласието на
момичето. Но това не е масова практика. Консервативността на кацеловските хърцои се запазва до късно. След като се даде положителен отговор, момата закичва женилите с бели кърпи. Бялата кърпа тук е знак, че
родителите на момичето са дали съгласие.
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В Кацелово, когато отиват на малък менеж казват, че отиват в момата
на бърдуче, което означава да се разберат и да пият от един и същ съд
„като най-близки хора”. Задължително с женилите има и музикант (гъдулар или цигулар). Присъстват само най-близките от двата рода. Гостите се
закичват с бяла кърпа. Бащата на бъдещата невеста изважда бърдуче с
ракия и минава покрай всеки, който отпива от него. Този ритуал, както и
закичването с бяла кърпа на семейството и близките на момчето са потвърждение за окончателния положителен отговор, който е дало семейството на момичето. От страната на момчето се носи венче за бъдещата
булка. От този ден до сватбата тя го носи на главата си като знак, че е сгодена. На следващия ден след бърдучето свекървата носи вълна за „ичене”
на дюшек и завивка за младото семейство. „Иченето” се извършва в дома
на булката.
Голямата мена е вторият етап от годежа. В Кацелово се казва, че се отива на бъклица. Обичаят в селото се прави в събота вечерта. В деня на годежа всички стават много рано. Майката на момата е повикала жени готвачки, които приготвят ястията за годежа. Момата и всички близки и домашни се обличат с нови дрехи и чакат да залаят кучетата. Когато се почука на пътната врата всички знаят, че са годежниците. Близките на момата
първоначално се правят, че не чуват, дори загасят лампите, уж, че спят.
Когато мине малко време, майката се провиква от прага на къщата с думите: „Вика ли някой?”. Отговарят й: „Вика, вика!”. Тя отваря и ги пита какво
искат посред нощ. Но и годежарите се шегуват. Казват, че чували, че в тази
къща има хубава мома. След дълго наддумване годежарите питат имат ли
мома, ако имат, да влязат да я видят и ако я харесат, няма да търсят другаде, а ще вземат нея. Влизат с много шум, веселие и песни. На прага ги чака
момата и целува на всички ръка. Те й дават пари. После годежарите се
ръкуват с момините близки.
При влизане годежарите оставят обувките си пред прага. Момата веднага ги почиства, та като си отидат годежарите да я похвалят на свекървата, че са намерили добра и работна булка.
При годежниците сядат бащата на момата, чичо, вуйчо и други близки
роднини, но само мъже. Най-напред заговарят за най-обикновени неща,
за здравето, за това как прекарват зимите, как са посевите и др. После
започват да говорят за годежа. Питат бащата на момата какво ще иска.
Макар че момата вече е дадена, бащата още се усуква, казва, че не му е за
даване. Накрая се съгласява.
Като се стигне до споразумение, майката внася софрата и на нея разстила един тестимел. Върху него свекърът хвърля пари, а след него и останалите годежници. Бащата на момичето я повиква да целува ръка. Тя

идва и целува ръка първо на свекъра си, а после на баща си и другите.
Всички й дават пари, които се наричат кръст Божи. Момата донася конопени пешкири и ги забожда на калпаците на годежниците с клонче
зеленина.
Като се свърши с уговарянето на сватбата годежниците и близките на
момичето започват да си честитят зет и снаха и да се обръщат помежду си
със свато, свате. Вдигат наздравица, жените внасят гозбите. Бащата на момичето реже хляба и го хвали, че момата го е пекла. Започва и пиенето,
смях и закачки. На трапезата са само мъже, а жените шетат.
На годежа в Кацелово на булката се носи и сватбения венец – сминеник, направен от кора на липа, обкичен с варак чимшир и нанизани жълтици (среща се и във вариант с трендафил, босилек, чимшир и нанизани
парички, които падат върху челото на булката). Сминеникът се приготвя в
дома на момчето, а в дома на момичето се прави китката на момчето от
босилек, обвита с бял плат и 1-2 жълтици. Сватбени китки с пара и варак
се приготвят за най-близките сватбари на момчето.
Докато годежниците са вътре, момъкът стои отвън. Когато вече се сложи трапезата, едва тогава той влиза, всички стават на крака и казват: „За
здравето на младите!”. Той благодари и целува ръка на дядо си и баба си
(родителите на момата), да го благословят и простят, а после на баща си и
на останалите присъстващи. Майката на момичето му забожда тестимел с
китка и на нея жълтица, вързана с червен конец. Момъкът и момата
постояват известно време в ъгъла на стаята.
Като си хапнат и пийнат всички, майката донася два сребърни пръстена. Най-старата жена ги кръстосва, благославя и ги слага на десните ръце
на момъка и момата. На младите се слага ядене и ги оставят сами.
На края свекърът черпи от своята бъклица. В изблик на радост от
предстоящата сватба, бащата на момчето играе ръченица пред всички.
Едната му ръка държи бъклицата високо, а другата е зад тялото му.
Обикновено годежниците си отиват на разсъмване. Викат, пеят, танцуват
така, че да ги чуе цялото село. Всички разбират, че са били на бъклица. На
излизане годеницата стои на прага и целува ръка на всички.
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Консервация и реставрация на подови мозайки
от обект „Епископска базилика
на Филипопол” – Пловдив 2015-2016 г.
Елена Н. Кантарева-Дечева

Episcopal Basilica of Philippopolis
(Plovdiv, Bulgaria)
Conservation of the Mosaic Floor
Elena Kantareva-Decheva
Резюме

Епископска базилика датирана от ІV-VІ в. е открита през 1983-85 г. в центъра на Пловдив. Всички разкрити помещения са покрити с полихромни подови мозайки, чиято обща площ е над 1800 кв. м. През годините са извършвани различни по обем и проблематика консервационни работи, а в периода
след 1990 г. след спиране на средствата за консервация и поддръжка на мозайката нейното състояние значително се влоши.
През 2015 г. беше иницииран проект за „Защитно покритие, реставрация
и експониране на Епископската базилика на Филипопол” с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България” и Община Пловдив. Презентацията
се фокусира върху съвместните усилия на екипа от архитекти, реставратори и археолози за проучването, реставрацията, интерпретацията, експонирането и интеграцията на археологически обект Епископска базилика
в съвременната градска среда.

Епископска базилика е открита по време на спасителни археологически разкопки, проведени във връзка с мащабна реконструкция на
ЦГЧ Пловдив в периода 1982-1986 г. Намира се източно от форумния
комплекс на античния град и южно от съвременния католически храм
„Свети Лудвиг”. Проучена е частично около 1/2 от сградата от археолога
Елена Кесякова. Разкрити са изцяло южния кораб, южната част от централния кораб и част от пространството западно от наоса.
Базиликата представлява трикорабна едноапсидна сграда с нартекс
и атриум, заобиколен от портици, изключително мащабна по размери.
Общата и дължина е 82,80 м., а ширината и е 36 м., което я прави найголямата базиликална сграда от това време на територията на България
и една от най-големите на Балканите. Според своето местоположение и
размери е определена като Епископска базилика и е датирана от IV-VI
век. Обектът е обявен за паметник на културата от национално значение през 1995 г.
Всички помещения – трите кораба в наоса, нартекса и портиците са
покрити с подова мозайка с обща площ около 2000 кв. м. В централния
и южния кораб са разкрити два мозаечни пода един върху друг. Те са
полихромни, датирани в рамките на IV-V век. Двата мозаечни пода се
различават един от друг по своята датировка, мащаб, композиционна
схема и декорация.

Abstract

An Early-Christian Episcopal basilica dating from the 4th-6th centuries A.D. was
discovered in 1983-85 in the center of Plovdiv. It is a richly decorated three-nave oneapse building with a narthex and an atrium surrounded by porticos. All of the rooms
discovered have polychrome mosaic floors; altogether more than 1800 square meters.
Over the years various conservation efforts have been made, in the period after 1990
the condition of the mosaics has worsened considerably.
In 2015 a project for the sheltering, conservation and display of the Episcopal
Basilica archaeological site started upon the initiative and with the financial support
of the America for Bulgaria Foundation and the Municipality of Plovdiv. This
presentation focuses on the joint efforts of the team of architects, conservators and
archaeologists in research, conservation, interpretation, display and integration of
the Episcopal Basilica archaeological site into the modern urban environment.
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Фиг. 1 План на базиликата с мозайките от двата периода разкрити до 2016 г.
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Горният мозаечен слой – датиран от 5 в. изобразява сложни геометрични композиции с включени в тях изображения на вази, растения и
птици. Най-голямо впечатление правят сцената „Изворът на живота” в
южния кораб, изобразяваща кантарос, от който блика вода с два пауна
от двете му страни и средното пано на централния кораб изобразяващо над 70 птици.

композиция с изключително богата декорация включваща множество
предхристиянски и раннохристиянски орнаменти и символи. Докато
мозайката от долния слой на централния кораб е по-монохромна, в
друг мащаб, много монументална по своя храктер и композиционна
схема. Най-вероятно мозайката в двата кораба е с два различни периода на градеж, но това предстои да бъде изследвано.

Фиг. 2 Горен мозаичен слой – паното с птиците в централния кораб

Мозаичният набор е реден в техника opus tesselatum, използвани са
тесери от естествен камък в седем цвята с по няколко нюанса на цвят
(бял, охра, розово-червен, кафяв, сиво-син, зелен и черен).
Фиг. 5 Мозайката от долния слой в южния и централния кораб на базиликата

Долният мозаичен слой е констатиран в трите кораба в наоса, нартекса, портиците и прилежащите им помещения и е датиран от IV век.
Мозайката разкрита през лятoто на 2015 г. в южния и централния кораб
е видимо много различна както от горния слой, така и в двата кораба. В
южния кораб мозайката изобразява сложна многоцветна, геометрична

След приключване на археологическите разкопки през 1986 г. мозайката е запазена на място във временно изградена защитна сграда,
извършени са различни по обем и проблематика консервационнореставрационни работи. В периода след 1990 г. поради настъпилата
промяна в икономическата обстановка в България и последвалото
спиране на средствата за консервация и дори за поддръжка, обекта
остава без надзор и охрана, металната конструкция на сградата е разграбена, което довежда до нейното срутване. През 2000 г. покривът на
срутената сграда е отстранен и обекта е оставен само с оградните стени отново не охраняван. Мозайката е покрита с найлон и слой пясък,
което е довело до допълнителното влошаване на нейното състояние.
През 2014 г. беше иницииран проект за „Защитно покритие, реставрация и експониране на Епископската базилика на Филипопол” с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България” и Община
Пловдив.
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Фиг. 3 и 4 Мозайка редена в техника opus tesselatum

Работата по разкриването на мозайките от Епископска базилика започна в началото на м. май 2015 г. след съгласуване от НИНКН на
„Проект за консервация, реставрация и експониране на подови мозайки на обект „Епископска базилика” – Пловдив” част КРР мозайки и архитектурни детайли47.
Първият етап от предвидените реставрационни дейности на терен
включваше разчистване на терена на обекта от елементи на разрушената временна защитна сграда и отпадъците натрупани през последните 20 г., премахване на дървета и друга растителност, разкриване на
мозайките от пясъчното покритие и найлона.
След разкриването на сцената „Изворът на живота” заемаща централното пано в южния кораб се констатира, че 1/3 от нея включваща
единия паун в ляво от кантароса е демонтирана при предишна реставрация. При направената инвентаризация във фонда на Археологически
музей Пловдив фрагмента не беше открит. На място в изоставена барака в базиликата, обитавана през последното десетилетие от скитници и
бездомни се откриха разрушени (в насипно състояние) демонтираните
през годините и оставени необработени мозайки от базиликата. Найвероятно липсващата сцена е част от тях.

нестабилните породи камък, участъци с изцяло разместени тесери и
липса на мозайка. Повърхността на тесалатума беше неравна, тесерите
на място, но разместени, сякаш бяха положени в пясък без да бъдат
фиксирани. Всичко това не позволяваше мозайката да бъде почистена,
преди да бъде стабилизирана. Нейната повърхностна и структурна стабилизация отне много време и усилия на реставраторите.

Фиг. 7 Мозайка преди реставрация, по време на повърхностна стабилизация
и след частична възстановка

Фиг. 6 Сцената “Изворът на живота” по време на археологическото разкриване – 1982-86 г.
и липсващата част от нея констатирана през 2015 г.

Мозайката в южния кораб и части от централния кораб на базиликата се разкри в много тежко състояние предизвикано от положения
найлон непосредствено върху мозаечната повърхност под пясъчното
покритие. Найлонът през годините е възпрепятсвал нормалния влагообмен между почвата, хоросана и мозаечния набор, мозаечната повърхност се разкри влажна с пълна липса на адхезия между тесерите и
хоросановия слой, наблюдаваха се много деструктирали тесери от по47

съгласувателно писмо с изх. № 33-НН-398/25.05.2015 г.
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От началото на реставрационните дейности през май 2015 г. до
края на декември бяха разкрити, стабилизирани и демонтирани мозайките от горния слой на южния и централния кораб и нартекса (с
обща площ около 800 кв.м.). Отделените от терена мозайки ще бъдат
експонирани на втори етаж във защитната сграда, която ще се построи
върху базиликата.
След демонтирането на мозайките от горния слой, хоросана между
двата мозаечни слоя беше внимателно отстранен до достигането на
мозайките от долния слой на южния и централния кораб на базиликата. Мозайката от долния слой на южния кораб се разкри в моного добро състояние, с много добра повърхностна и структурна стабилност,
въпреки големите пукнатини и силна денивелация на терена получени
най-вероятно вследствие на земетресение. Пропадането на мозаечния под на доста голяма площ и неудобствата причинени от това за
нормалното функциониране на сградата са най-вероятната причина за
изграждането на втория мозаичен под. Доказателство за това е конста225

тираното нивелиране на пода още в античността по време на полагането на горната мозайка изразяващо се в наличието на тънък хоросан
около 5 см. между двата слоя мозайка във високите части на пода и
пълнеж от камъни, натрошена керамика и дори разрушена мозайка покрити с хоросан с обща дебелина варираща между 15 и 20 см. в пропадналите части.
Ранната мозайка в централния кораб беше видимо по-различна от
тази в южния кораб, като композиция и декорация от една страна и
много по-разрушена, със следи от по-дълга експлоатация, от друга.
Отново се наблюдаваха денивелации на подовото ниво достигащи до
50 см, както и изравняване на подовото ниво меду двете мозайки, което в най-ниските части достига до над 30 см дебелина.
Мозайката от първи период в двата кораба ще бъде запазена, реставрирана и експонирана in situ.
Реставраторският екип имаше невероятния шанс и привилегия да
разкрие дарителския надпис на долния слой на мозайката в южния кораб, споменаващ името на епископа дарил средствата за мозайката,
чието значение и научна стойност за обекта са неоценими.
През 2016 г. се подписа меморандум между Община Пловдив и фондация „Америка за България” за цялостното разкриване и експониране
на обект Епископска базилика. В резултат на това пътното платно от
северната страна на базиликата беше демонтирано и започна археологическо проучване и разкриване на северната половина на сградата.
В периода юни-декември 2016 г. в резултат на археологическите
проучвания проведени под ръководството на Жени Танкова беше разкрита мозайката в нартекса, северния портик, северната половина на
централния кораб и част от северния кораб на базиликата. Разкрити
бяха и много архитектурни елементи и художествена украса, като колони, бази, капители, щукатурна пластика, стенописи и др.
След зазимяването на разкритата мозайка от долния слой на южния
и централния кораб на място, реставраторският екип продължи своята
работа в предоставеното от Регионален археологически музей Пловдив
ателие. През 2016 г. реставрационните дейности се фокусираха върху
реставрация на отделените от терена мозайки и аварийна работа на
терен свързана с течащите археологически разкопки на северната половина от базиликата.
Реставрацията на отделените от терена мозайки се се извърши по
технология включваща: почистване и укрепване на гърбовете на мозаечните фрагменти, запълване на липсващи участъци с хоросан, нанасяне на реверсивен хоросанов слой, бордиране на фрагментите, полага-

не на арматура, отливане на нови носещи основи, премахване на протекционното облепване, почистване и укрепване на лицето, запълване
на фуги и разрушения с хоросан и реинтеграция с оригинални тесери.
Отливането на новите носещи основи на фрагментите се изпълнява
с пено-епоксидна система на фирмата HUNTSMAN: смола RenCast CW
2215 с втвърдител HY 5156 и разпенител DY 5054.
Реставрационните дейности на терен бяха свързани с аварийно укрепване на стенописни фрагменти, щукатурна пластика и архитектурни елементи, отделяне от основата на мозаечни и стенописни фрагменти, пренасяне в ателие на останали стенописни фрагменти и последващо укрепване и почистване, разкриване, почистване и измиване на
мозайки открити в северната част на централния кораб, северния кораб, нартекс и портик, зазимяване на мозайки, стенописи и археологически структури на площ от 500 кв.м..
Работата на реставратори и археолози беше подпомогната от участието на над 50 доброволци, организирани от фондация „Америка за
България”.
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ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ЗАРАЖДАНЕ
НА ПЕЙЗАЖА ПРЕЗ АНТИЧНАТА ЕПОХА

The article addresses the issue of landscape development as an image during the
ancient age and studies the historical prerequisites for its development. The works of
ancient civilizations in Egypt, Mesopotamia, the Aegean, the arts of ancient Greece
and the Roman Empire were explored.
Key words: landscape, antiquity, prerequisites, ancient world
Пейзажът е самостоятелно художествено произведение - включително скици, рисунки, етюди; посветено на възпроизвеждането на реално
съществуваща или измислена по вид природа – селска, градска, морска
или друга околна среда. Художникът изобразява върху избрана плоскост реалния вид на местност, видимата картина на ландшафта или на
ограничено пространство, възприемана от определена гледна точка.
Пейзажът е жанр в изобразителното изкуство, в който основен предмет
на изобразяване се явява реално съществуваща или измислена, естествена или изменена от човека природа. Чрез изобразяването на ландшафта се представя част от обстановката, в която протича дадено събитие. Пейзажът е използван като художествено изображение от дълбока
древност в Месопотамия, Египет, Гърция, Рим. Търсейки първото докосване между художника и природата можем да достигнем до праисторическата епоха /40 000-8 000 г. пр. н. е./ Пейзажни елементи се откриват в
скалната живопис от епохата на неолита в Европа, Африка, Азия – датиращи от тридесет хилядолетия. Например, по скалите на платото
Тасилин-Аджер в Сахара; по стените на пещери в Южна Европа – пещерата Шове, Югоизточна Франция, около 28 000 г. пр. н. е.; в Алтамира в
Северна Испания, около 15 000 г. пр. н. е.; в Ласко в област Дородон във
Франция. Първобитните майстори схематично изобразяват върху пещерните стени реки, езера, дървета. Артефактите от палеолита и неолита, са умело оформяни с инструменти от кремък и природни материали,

но „са така изящни, че предполагат други хилядолетия на развитие”[1].
Появата на природни елементи, мотиви и части от пейзажа, характеризират развитието на изобразителното изкуство във всички периоди
на древните общества. Безспорно е силното влияние на религиозните
вярвания върху характера на изобразяваното в областта на изкуството
- образи, теми, сюжети, изразни средства, материали, пропорции на художествената творба.
Пейзажът присъства в изкуството на най-устойчивата и консервативна в древността египетска цивилизация /3000 г. пр. н. е.до 500г. пр. н. е./
Всички изображения са били ярко оцветени, а повърхността се е подготвяла предварително много старателно. Основни цветове били червения,
синия, черния, кафявия, жълтия, белия и зеления. [3] Целият обществен
и духовен живот в Древното царство се подчинява на вярванията в боговете. Египетското изкуство има богата пейзажна традиция, датирана
още от периода на Старото царство, която се доразвива и в Новото царство /третият последен разцвет на Египет/. Джансън отбелязват,
че:„Египетските художници се занимават с природата само, когато правилата на тяхното изкуство не са толкова строги.” [1]
Забележителни за пейзажната живопис и до днес са стенописите от
тиванската гробница на египетския владетел Небамун. Рисунките на
природата възхищават с експериментаторския си дух. Сцената на градина от богат дом, поразява със свежест и внимание към детайла, който
няма аналог в египетското изкуство. [1] Религиозните вярвания предполагат, че самият император се завръща за нов живот, ако изображенията
на художника успеят да развълнуват публиката, владетелят ще „разцъфтява като възхищение от природата”/1 400 година пр. н. е., „Езеро в
градина/.
Пейзажът се развил и в Древното близкоизточно изкуство, в междуречието на реките Тигър и Ефрат. Като люлка на цивилизацията, тук се
появява и развива културата на ранните антични общества - акади, шумери, вавилонци, асирийци, персийци, оставили забележителни следи
от писменост и изкуство. Религиозната същност на изкуство, култура и
обществен живот, така характерна за Древен Египет, е определяща и за
развитието на изкуството на Месопотамия, което повлиява на развитието на пейзажната живопис.
Достигналите до нас изображения на природни елементи, животни и
растения, имат силни религиозни и символни послания, характерни за
епохата на Шумер. Творбите са върху камък. Те показват специалното отношение на художниците от тези общества към заобикалящата ги природа. В изображенията виждаме – реки, гори, хълмове, небе, звезди,
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Статията разглежда проблема за развитието на пейзажа като изображение през античната епоха и проследява историческите предпоставки за
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представляващи релефи, изваяни върху дървени плоскости и каменни
стели, както върху мраморни цилиндрични печати. Върху такъв печат /
от Урук/Урака/, датиран от около 3 300 г. пр. н. е., Месопотамия, по времето на шумерите, на площ само от няколко сантиметра са изобразени богатство от детайли. Освен ваятелско умение, художникът демонстрира
истински усет за природата - внушава усещане за хълмист пейзаж, животни и растителност, представящи бога на плодородието.[1] В древна каменна стела, характерна за акадското изкуство, са изобразени войски, напредващи през дърветата на планински склон, на чийто връх изолиран стои царят-победител, заобиколен от небесните тела - неговите
„щастливи звезди”. Всъщност, изображението е запазено признание за
военна победа - победна стела на Нарам-Син от 2 254 г. пр. н. е. -2 218 г.
пр. н. е.
Асирийската империя /1000 до 612 г. пр. н. е./, обхванала същинска
Месопотамия и околните райони - от Синайския полуостров до Армения,
дори Египет бил успешно завладян около 670г. пр. н. е.[1] Асирийците
предпочитат да облицоват входовете и по-вътрешните стени на домоввете си с релефи от варовик, като изобразявали редом с царските битки
и природната обстановка, описваща събитията съобразно времето и
природното пространство – укрепен град, хълмисти брегове, разнообразна растителност /„Бегълци, пресичащи река”; дворец на
Атурназирпал II, Нимруд, Ирак; около 883-859 г.пр.н.е, релеф алабастър/.
Запазените произведения на асирийски и на по-късните нововавилонски майстори демонстрират „уникалният гений за изобразяване на животни в месопотамското изкуство”.[1] Уменията на творците от
Междуречието се развиват с мощен тласък при персите, които завладяли Вавилон през 538г. пр. н. е. - създали много предмети в характерен
стил /като орнаменти и набор от форми от камък или глина/, известни
като зверинен стил.
Културните достижения на обществата от Древния свят застават
здраво в основите на зараждащата се гръцката цивилизация. Гръцкото
изкуство завладява Месопотамия и Египет - така те стават част от гръцкия и римския свят, но запазват особеностите на древната си култура.
По-късно Гърция предава на страните в Европа културните достижения
на цивилизациите от Древния свят.
Егейското изкуство обединява три древни култури – минойска на остров Крит, цикладска – на малките острови северно от Крит, и еладска – в
континентална Гърция, която включва Микена.
Най-ранните минойски образци на изкуството са фрески от късноминойският период - плоски форми, очертани върху пейзажа; изобразяват

растения, напомнящи египетското изкуство. Въпреки, че минойските
стенописи може да водят началото си от египетски влияния[3], те разкриват различно отношение към природата – за минойците природата е
вълшебство. Стенописите в минойската култура Х.У.Джансън нарича:
„най-изненадващото постижение”[1] на културния разцвет на
Минойската цивилизация /3 000 г. пр. н. е. - 1 450 г. пр. н. е./ Фреските в
Акротири включват и първите чисто пейзажни рисунки. Съхранената
фреска /в националния археологически музей в Атина, датирана от 1 600
– 1 300г. пр. н. е./ пресъздава дюните по брега на Тера. Художникът е придал на сцената живот и красота, усещане за вълшебство в пейзажа.
Преобладаваща тема в гръцкото изкуство е водният свят, изобразяващ
природни елементи, а разпръснатата по островите гръцка цивилизация,
бележи голямо развитие след 1 600 г. пр. н. е. Морски живот е изобразен
и в запазената фреска „Мегарон на царицата” /1700-1300 г. пр. н. е., Крит/
- с риби и делфини, в двореца на Минос от Кносос. Плаващият свят на
минойските стенописи възхищава до днес с богатото и оригинално въображение на художника, страстта на древния минойски художник към
ритмичните движения и странните форми, носещи усещане за безтегловност. „Те като че ли плуват или се носят в един свят без гравитация.”1
Изобразените сцени изглеждат потопени във вода, въпреки че на голяма част от тях са изобразени птици и животни сред пищна растителност.
В изкуството на античното Средиземноморие пейзажният мотив е детайл, който се среща предимно в стенописите на патрицианските домове. Керамиката е известна с новите за времето си декорации, извлечени
от растителния и животинския свят. Тя вдъхва възхищение с техническото си съвършенство. Творците от Крит я развиват и днес тя е популярна
като „камарес”/2 000 и 1 700 г. пр. н. е./ Стенописите и релефите, така характерни за архаичната гръцка живопис, почти не са запазени до наши
дни. Само литературни източници свидетелстват, че след персийските
войни, след 450 г. пр. н. е., гръцките художници „откривали как да създават усещане за пространствена дълбочина в изображението”. [1]
Архаическата епоха в Гърция съвпада с разцвета на етруската цивилизация. Етруските творци са под влияние на източното изкуство, но
близостта на гръцкото влияние е определяща в развитието на тези древни племена, населявали през първото хилядолетие преди новата ера
северозападната част на Апенинския полуостров /древна Етрудия, съвременна Тоскана/. Въпреки елинистичния модел, етруските художници
запазват изразената си идентичност. В изобразяването използват темпера /пигмент, вода и жълтък/ и фреската. Етруските улавят настроението на мига и издигат култ към мъртвите. Температа им дава възможност
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за по-ярки цветове.[5] Впечатляващи фреските са открити в Гробницата
на лова и риболова, от около 520 г. пр. н. е. Изобразена е морска панорама – огромно пространство от море и небе, рибари в лодка, естествена
среда; свободно ритмично движение на птици и делфини, напомнящо
минойските рисунки /отпреди 1 000 години по-рано/. Вярата в задгробния живот при етруските достига до изписване стените на урни, саркофази и гробници, като в рисунките са изобразявани и природни елементи редом до портретите и фигурите на хората /Етруски музикант, гробница от Триклиниум,Тарквиния/.[3] Фазата на формиране на гръцката
цивилизация започва от около 1100 г. пр. н. е до 700 г. пр. н.е., като начална точка на хронологията на гръцката култура са първите Олимпийски
игри през 776 г. пр. н. е. - по това време се развива най-старият гръцки
стил в изкуството – геометричният стил в рисуването на керамика и малки скулптури. Любопитно е, че гърците са първите хора в историята,
които пишат за творците си - от тях научаваме за най-големите постижения на гръцките майстори в областта на архитектурата, скулптурата и
живописта. Писмени източници очертават развитието на класическата
гръцка живопис.
Художниците се специализирали в декорирането на определени съдове. Природните елементи в рисунките са закономерни, но умело предават и емоционалната авторска позиция - животински, растителни и
геометрични елементи съжителстват в едно и също поле. Фигурите се
повтарят на равни интервали и въздействат не само като орнамент на
дадената форма.
При гърците се появата и особен стил декорация - стила на черните
фигури, наложен от специалната техника на керамичния съд.
Чернофигурната керамика представя цялата композиция като силуети в
черно върху червеникава глина, като в черните участъци добавяли бяло,
или пурпурно, за да изпъкват и за наличието на декоративен двуизмерен
ефект. Развитието на уменията на творците-художници създава и нова
техника - на червенофигурната керамика. Техниката на червените фигури позволява на художника да се доближи максимално до природата и
да навлезе в „света на чувствата” [4]. Тази тенденция се наблюдава ясно в
чаша за пиене от Езекий /атически килис, Дионис в ладията си, 540г. пр.
н. е./ - композицията от природни елементи е пригодена към кръгла повърхност: „излегналия се бог, леката ладия и делфините, чиито гъвкави
форми са балансирани от натежали гроздове”.[4]
По това време стенописите са изместени от рисуването върху дървена дъска в резултат от школите, надпреварващи се в майсторството при
изобразяване. Техниката, водеща началото си от елинистичните време-

на и останала специалност на гръцките художници, е следването в рисунката на четирицветната схема /бяло, жълто, червено и черно/. ”Само
четири цвята - ….били използвани от Апелес, Етион, Мелантий и Никомах
в техните произведения; знаменити художници, за една-единствена от
чиито картини трудно ще стигнат богатствата на цял град, за да се
купи.”[1]– възкликва римския естественик и историк Плиний Стари в
„Естествена история” /най-ранната запазена история на изкуствата/, по
повод таланта на изброените художници. Писмените източници чертаят
развитието на класическата гръцка живопис. Великата епоха започва в
ранния класически период с Полигнот от Тасос и неговия помощник от
Атина, които също така били и скулптори. Полигнот бил първият художник, който поставя фигурите на различна височина на фона на пейзажа.
Голям напредък бил постигнат сто години по-късно с изнамирането на
нюансите от Аполодор Атински. В Древна Гърция живописта достига
върха в своето развитие през 4 в. пр. н. е., когато е призната за едно от
свободните изкуства.[5] Гръцкото изкуство е непосредствен предшественик на западната цивилизация и предава към следващите поколения
културните достижения на предхождащите го цивилизации от Древния
свят.
Римляните не просто наследяват достиженията на гръцкото изкуство
и цивилизация. Изследователи на изкуството сочат, че древноримското
изкуство дори започва като имитация на древногръцкото.[2] Римляните
се възхищават от гръцкото изкуство, подражават му, внасят хиляди оригинални творби, правят безброй копия, базират своите произведения на
гръцки източници, самите творци дори били от гръцки произход /от времената на Републиката 510-44г. пр. н. е. до края на Империята /44г. пр. н.
е. до 476г.от н.е./. В областта на изящните изкуства римският гений се
определя трудно. Римляните не проявяват интерес към изкуството на
своето време, не развиват литература по теория на изкуството, каквато
вече съществувала при гърците.
Артефактите за римската живопис са безкрайно малко в сравнение с
наследството от римската архитектура и скулптура. Почти всички оцелели живописни произведения са стенописи и датират от края на 2в. пр. н.
е. до късния 1в. от н.е. В изкуството на античното Средиземноморие от
този период, много често срещащ се детайл са пейзажните мотиви при
стенописите в домовете. /Стенна живопис от I век е запазена във музея
на Ватикана/. Римските стенописи минават през фазата на имитации на
оцветени мраморни пана /Римски илюзионизъм/, преминават в амбициозното отваряне на плоските повърхности на стените чрез изобразяване на архитектурни перспективи и „ефекти на прозорец”, включващи
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пейзажи и фигури. Такъв е примерът със стенопис от вила Боскореале,
която представлява архитектурна гледка близо до Неапол, датирана от
1 в. пр. н. е. Стенна повърхност е отворена от архитектурната перспектива. Стенописът „Одисеевите пейзажи” е непрекъснато пейзажно пространство, което е разделено на осем части и всяка част разказва за приключение, в което пейзажът е изпълнен със светлина, но остава неясен,
непоследователен, обединен само поетично1. Друг подход към природата се забелязва в картините по стените от стая във Вилата на Ливия, в
Прима Порта - архитектурната рамка е заменена с изглед към очарователна градина, пълна с цветя, овощни дръвчета и птици, зад предния ред
от дървета и цветя се простира бъркотия от зеленина, затваряща гледката. Вторият стил е във връхната си точка на развитие през втората половина на 1 в. пр. н. е. – доказва го и фреска от Вилата на мистериите, във
формата на фриз, изобразяващ различни обреди от древния гръцки култ
към бог Дионис. Трети стил, датиращ началото на късната римска живопис, /около 20 г. пр. н. е. до средата на 1 в. от н.е./, се насочва към декоративни повърхности с широки пространства, наситени с цвят, имитации
на отделни плоскости. Четвъртият стил е най-сложен и представлява
комбинации от мотиви.[4] Стаята на Иксион в Дома на Вети в Помпей
комбинира имитация на мраморна облицовка, рамкирани митологични
сцени, фантастични архитектурни пейзажи, които се виждат през фалшиви прозорци. Изкуствоведите уточняват, че колкото и истински да изглеждат предметите, детайлите „единство в картината липсва, художникът не е систематичен в подхода си към светлината, обръща повече внимание на работата с перспективата”.[2] Липсата на последователна гледна точка към видимия свят е основна характеристика на живописните
пейзажни елементи и въобще на римската живопис. Римски естественик
и историк, Плиний Стари /23-79г. пр. н. е./, автор на най-ранната запазена
история на изкуството/наречена от него „Естествена история”/, определя началото на великата епоха на живописта през 5в. пр. н. е. и кулминацията � датира през 4 в. пр. н. е. Според Плиний Стари: ,,Произходът на
живописта не е ясен.”[5] Въпреки това си заключение, той определя няколко етапа: началото на живописта „започва с очертаването на контурите на човешката сянка”; при втория етап се използва един единствен
цвят, а третият етап обхваща периода „след откритието на по-сложни методи”- като този стил, получил името монохром.”[5]
В първите векове на новата ера империята на римляните се разпада,
а религиозната догматика определя изискванията в живота и културата
на обществата. Настъпват напрегнати исторически времена за народите
в Европа. От живописта за дълго време практически изчезва пейзажът –

художниците иконописци почти пренебрегват фона, а при необходимост изобразяват природата и композицията съвсем схематично, защото религията пренебрегва материалните форми и се насочва към духовността. Отзвуци от античната пейзажна живопис все пак се срещат в
раннохристиянски и византийски източници, а по-късно са пренесени и
в каролингското изкуство – но служат само за фон на безплътно изобразени човешки фигури. Изкуството на Средновековието в Европа отхвърля идеалите, въодушевявали античните художници – радостта от битието, тялото, правдивостта.
Безспорно пейзажът се развил като изображение в Древния свят –
запазен е по стените на различни архитектурни постройки, върху обредни съдове от древността, под формата на стенописи, релефи, мозайки,
обредни предмети в храмовете, дворците и богатите домове. Древната
пейзажна традиция несъмнено има влияние в изображенията от новата
ера в Европа, но се развива с нова сила векове след разпада на Римската
империя, едва по времето на Ренесанса.
Направеният исторически преглед за появата на пейзажа в изобразителното изкуство на античността ни дава възможност да обобщим, че:
Появата на природни елементи, мотиви и части от пейзажа, характеризират развитието на изобразителното изкуство във всички периоди
на древните общества.
Безспорно е влиянието на религиозните вярвания върху характера
на изобразяваното в областта на изкуството, и в частност на пейзажа образи, теми, сюжети, изразни средства, материали, пропорции.
Изкуството се превръща в мощно оръдие за религиозно
въздействие.
Изображенията на природата от древността, достигат до наши дни
като ценни образци на изобразителното изкуство, отразяват не само
уменията на твореца, но и неговия мироглед – погледа му към околния
свят и обществените отношения. Изкуството и в културите на Древния
свят се доказва като мощен стимул за развитие - на личността и на обществените отношения.
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Стенописна декорация на съвременнен храм.
Традиция и проблеми.

Настоящото проучване разглежда еволюцията на стенописната украса в синтеза й с развиващата се архитектура. Изкуството в храма е
това, което въздейства на богомолците и разкрива литургичното по-

следование в пълнота. В сакралното пространство трябва да се изгради микрокосмоса на Бога, събрал всички около себе си. Неотделимостта
на изображенията от храмовото простронство поражда необходимостта да се разгледат предпоставките за поява и развитие на византийската стенна живопис и интерпретирането на тази традиция в съвременния храм. Тук е необходимо да се засегне въпроса за установяването на образността в храма, тъй като цялото ”Битие” на християнската философия се разкрива като всеобхватна система от образи и
символи. Проблемите породили се в съвременната архитектура и изкуство се изразяват главно в несъгласуваност, както в естетическата
сфера за предаване на образно-символичното, така и в технико-технологичното изграждане на храма. В това отношение е важно да се проследят и новите тенденции в използването на традиционните иконографски образци. Сакралната декорация се разкрива в подбора на иконографските теми, разпределени според различното предназначение
на частите на храма, организиращи ясна богословска система.
Още в първите години на своето съществуване християнството изгражда свои възгледи и свой собствен мироглед. Материалният свят
отстъпва място на духовния свят.[1] Централен проблем се превръщат
религиозните търсения. Новите принципи, породили се в изкуството,
полагат основите на средновековната естетика. Красотата се съдържала само в света на идеите. Във Византия през първата половина на ІХ
век се формира всеобхватна теория за образа.[1] Проблемът за образа
вълнува ранновизантийската култура в продължение на осем века. В
следствие бива създадена система от символи и изображения, в които
Бог е първообраз. Словото, дошло на земата в човешки образ, станал
видим и следователно и изобразим. Изкуството се явява онзи фактор,
който може да въздейства по пътя към духовността и да се превърне в
носител на послания и евангелска истина. Символите и образите, възприети в първите векове, стават част от сакралната украса на целият
християнски храм, като част от самото богослужение.
През цялото си съществуване, Църквата преживява различни периоди, изменяйки своята функционално-композиционна схема.
Характерните за християнското изкуство условност, обобщеност,
символизъм и консерватизъм са причината, която довежда до развитието му и в нашата съвременна изобразителна традиция. Ранните
християни създали цял „пантеон” от символи, пози, жестове, които се
„четяли” от византийците и чрез тях получавали пряко разяснение на
вярата. Още в рисунките от катакомбите срещаме образи поместени
в конкретна опростена геометрична схема, даваща композиционен
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Iconographic design of wall paintings
in a contemporary Orthodox church.
Tradition and problems
Stefka Tokmanova-Popova
Резюме:

Създаването на декоративна система за оформление на православния
храм се състои от специфични, както технико-технологични правила, така
и от определена сюжетна тематика. С развиващата се съвременна храмова архитектура несъмнено се променя и сюжетно-тематичното разнообразие в стенната живопис. Класическата иконография в църковната сграда, установена след иконоборческия период и придобила облика на богослужебна система е изправена пред предизвикателството да се “подчини” на
непредвидимите стилови и конструктивни корекции на архитектурата.
Днес развитието на декорацията се разглежда в интердисциплинарен аспект, като синтез между архитектура, изкуство и литургично
последование.
Ключови думи: декоративна система, съвременен храм, стенна живопис, традиция, проблемност.
Abstract:

The creation of a decorative system for the arrangement of the Orthodox church
consist of certain specific rules, as well as some technical and technological once to
expose a desired plot. The developing ment of the contemporary Orthodox church
architecture undoubtedly changes the theme variation in the mural painting.
Classical iconography, established iconclastik period and imposed as a theological
system had faced the challenge to ”obey” the unexpected stylistic and structural
adjustment of the architecture. Today the development of decoration is studied in the
interdisciplinary aspect, as a synthensis between architecture, art and liturgical
series.
Keywords: ornamentation system, mural painting, tradition, problems, orthodox
church

превес на главния персонаж. Дори организацията на пространството
показва умелото боравене със символиката от страна на художниците.
Пример за това е образа на пастир вписан кръг, символ на безкрайността и символизиращ Христос.
След IV век настъпва нов етап в развитието на Църквата. С акта на
официализиране на християнската религия в империята, Константин
Велики дава нова посока за развитие на изкуството. Във Византия литургичното творчество се развивало бурно, а художествената традиция била призвана да извежда вярващите от реалния свят и да ги води
в света на духовното общение. Според Йоан Дамаскин, образът трябва
да показва безтелесното и духовно съзерцание, да е близък до оригинала, но не негово копие. Изображението, теоретично обосновано на
Вселенските събори, се превръща в основополагащо звено за цялото
византийско изкуство. Започва масово строителство на храмове по подобие на римската обществена сграда, наречена базилика. Тя представлявала правоъгълно архитектурно пространство със засводен таван.
Много често те били построени върху останките на разрушени антични
селища. Вътрешното й пространство е изцяло свободно и условно разделено по цялата дължина с колони на три или повече кораби. Сградата
е ориентирана изток-запад, като на изток завършва с апсида. Във времето архитектурата претърпява конструктивно-планови изменения.
Появяват се засводени базилики, куполни и кръстовидни с купол.
Понякога храмът може да завършва на запад с двор с колонада, наречен екзонартекс. От гледна точка на създаването на мистичност в храма, архитектурното пространство трябва да е с гладки стени, неразчленени, отгоре покрити с двускатен покрив, като обикновено централния
кораб е по-висок. Градежът бива каменен, тухлен или смесен.[6]
Строгостта и простотата са адекватни на религиозните изисквания и
иконографските търсения. След окончателното оформяне на установените последования през ХІV век, архитектурните форми също придобиват изчистен облик. Според ап. Павел Църквата е самото тяло
Христово. (Ефес,1:23) Тя трябва да отговаря на божието величие, да напомня на вярващите за старозаветната Скиния и да е образ на идващото божие Царство. Композиционната схема на базиликата включва три
основни части- притвор, централна част- кораб и олтар - трон на Бога.
Това три деление напомня, както за Св. Троица, така и за християнския
народ, който също се дели на три - клир, вярващи и каещи се.
Християнската архитектура се развива паралелно и с установяването
на Символа на Вярата, на литургията с всичките � чинопоследования,
но и с борбата за установяване на иконопочитанието. Според апостол-

ските постановления, тя (архитектурата) трябва да напомня на вярващите кораб, водещ до спасителното пристанище. Верните, нуждаещи
се от пряко разяснение на вярата се обръщат към изображенията, разясняващи им тайнствено-необозримото и помагащи им да се приобщят с изкупителната жертва на Христос, за да се спасят. След отпадане
нуждата от символични изображения, на пето-шестия събор през 692 г.
окончателно се решава храмовото пространство да бъде изпълнено с
преки образи на Христос, Богородица и светии. Изображенията в храма, понякога цели цикли показват в пълнота църковното учение.
Според Л. Успенски сакралното пространство трябва да отговаря на
извършваното в него богослужение и бидейки небето на този свят, стенописната декорация трябва да ни показва небесният Йерусалим.
Трябва да съществува синтез
между художествения образ и
архитектурата.
Иконографските теми биват разпределени според различното значение на отделните части на храма и ролята им по време на литургията.
След ІХ век започва да се установява класическата система за декориране на православната сграда. Светилището, като най-важният елемент, показва вечните теми за Христовата саможертва. Тук се извършва
тайнството Евхаристия, а стенописта е призвана да показва на вярващите случващото се, невидимо за тях. В конхата първоначално се изписвал Христос Вседържител, но скоро е заменен от Богородица
Ширшая Небес. Тук са образите на църковните отци, писатели и съставители на Св. Литургия, а център се явява сцената “Мелизмос”- поклонение на жертвата. Срещаме евхаристичните сцени като “Поклонение
на апостолите” и ”Небесна литургия”, нагледно разкриващи тайнственото Божие присъствие по време на богослужението.
Върху зенита на свода биват поместени в различен подбор изображения на ипостасите на Христос, като център винаги е Христос
Вседържител. По стените в кораба е разказано епизодично земното битие на Бога в плът. Разкрити са цикли обхващащи както деянията му,
така и страстите и чудесата, рисуващи на верните милостта и всеспасителната мисия на Христос. В най-голям размер са показани “стълбовете” на Църквата - групирани и подбрани от майсторите зографи, светии
в цял ръст, живели на земята и заслужили достойното им представяне
в храма. Западната стена, следвайки хронологичното деление, е посветена на Богородичната тематика. Дори най-обширно представената
сцена “Успение Богородично” е допълнена от други Богородични празници. Притворът е входното помещение и обикновенно се посвещава
на патрона на храма, което определя поместването на житейския ци-
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къл на светеца като част от декоративната украса. През ХVІІ век все повече се наблюдава отъждествяването на декоративната система на
преддверието с тази на трапезариите, влияние дошло от Атонските манастири. Това налага посвещаването на нартекса на Богородица и разгръщането на цяла сюжетна палитра, посветена на нея тук. През ХVІІ
век в декоративната система на храма навлизат много нови сюжетни
цикли и групи светци. Свързано е с измененията на отделни елементи,
фризове, рамки, но преди всичко с увеличаване размера на сакралната
сграда. Доизграждат се допълнителни части към основната Църква,
което увеличава изобразителната площ. Често това води до загуба на
синтеза и хармонията между архитектура и художествена образност.
Запазвайки сакралното, стремежът на архитектите през всички векове
бил да бъдат новатори в творческите си търсения, което изправяло художниците пред различни предизвикателства. Тези «модерни” похвати
не трябвало да нарушават изискването за следване на божествения
смисъл на сградата.
Според ап. Лука: «И никой, откакто е пил старо вино, не ще поиска
веднага ново, понеже казва: старото е по-добро.”(15:39) В този смисъл е
трудно да се определи доколко новите, “съвременни” елементи в храмовата архитектура са добри за нейния чисто литургично-символичен
характер. Маргарита Коева говори за двустранен процес между традиция и иновация.
С помомоща на изкуството, църковната сграда изгражда своя пространствен облик, внушавайки усещане за дълбока мистичност, хармонична цялост и показваща присъствието на божествената светлина. В
Църквата не съществуват изградени правила, как да изглежда сакралната сграда или каква естетически-духовна наслада да носи тя, а само
да отговаря на извършваното в нея божие тайнство. Важното тук е да се
напомни, че храмът трябва да балансира между сетивното възприятие
на вярващия и цялостния архитектурен ансамбъл, съчетаващ в себе си
духовния контакт на вярващите с Бога. Храмовото изкуство трябва да
бъде подчинено на идеята за художествен синтез. Канонът, бидейки
преди всичко византийска традиция, разкрива възможността пред
църковното изкуство да навлезе и да търси иновативни територии,
често довеждащи до загуба от естетическата си същност.
Днес съществуват редица проблеми свързани с проектирането на
съвременната стенна живопис. Новите художествено-творчески търсения са насочени както към намирането на оптимално композиционно решение, отговарящо на византийската традиция за декориране на
храм, така и чисто технико-технологичното изграждане на художестве-

ното произведение. Непрекъснатото търсене на нови изразни средства, нови материали, нови технологии за изграждането на сакралната
сграда, довеждат до необходимостта от непрестанно адаптиране на
църковното изкуство към интериорната среда. Новата архитектура,
търсеща все по голяма изразителност и показност създава и редица
проблеми пред зографа. На първо място, често куполът е забит върху
двускатния покрив.[Тулешков. Н. 2002] Това води до липсата на добре
оформен барабан или многобройното му разчленяване с прозорци,
ограничаващо възможността да се помести цяла «палитра” от пророци
или дори цели сцени като “Небесна литургия”. Често куполът е с недостатъчен размер, което ограничава възможността да се покаже първенствуващата и кардинална роля на Бога, събрал всичките си творения
под себе си. Така отсъства характерната за стенната декорация в храма
морална преспектива. Изискванията към новите материали налагат бетонните сводове, куполи и колони да бъдат покрити със зидария отгоре, което все по-често се пренебрегва, като условие.
Храмовата архитектура в съвременния свят все повече иска да се
отдели от сакралното и да развива себе си в света на модерното изкуство, разделяйки се с традиционната византийска естетика. Сградата
бива изградена предимно от метална конструкция, покрита с бетон.
Появяват се огромни полета покрити със стъкло, надробяващи архитектурната цялост. Това представлява сериозно предизвикателство в
сферата на сакралното художествено творчество. Композициите, ако
въобще могат да се поместят, се разгръщат на няколко съседни стенни
плоскости. Днес все повече се използват и съвременни материали,
като KNAUF, мрежи, лепила, различни т. н. турбузолни мазилки с високо
съдържание на гипс, които понякога възпрепятствот изграждането на
живописния слой и довеждат до появата на соли и недобрата връзка
на стенописната украса към основата. В това отношение е важно вътрешните и външните мазилки да са предвидени за стенна живопис.
Изпълнението на художествено оформление на сградата налага предварително съгласуване още при проектирането между архитекта, инвеститора, изпълнителите на архитектурния проект и художницитезографи. Едноличното решение на “модерния” архитект-проектант
често води до несъгласуваност в отделните архитектурни елементи на
сградата, както и до неудачните материали вложени в изграждането на
сградата. Често пъти личната естетическа представа на инвеститора
оказва пагубно въздействие върху крайния резултат. Видимо в тези
случаи е силното бягство на храмовата ни архитектура от византийската естетика и божествената същност на храма. Положително би било,
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ако се регламентира, даването на разрешение за изграждане на нов
храм, с изготвяне на експертна естетическа оценка на проекта.
В последните години смелите решения за формата изместват съдържанието на втори план. Несъгласуваността в идейно-философските изисквания на сградата и нейният естетически облик се изразяват
главно, в неправилно оформените конхи, насищането на интериора с
множество носещи елементи, неточно разпределение между носещите и носените части, което е причинено от пълната липса на художествен баланс от страна на проектанта на сградата или от незнание, по
отношение на символиката на отделните части на храма.
Небалансираната архитектурна среда възпрепятства нейното декориране и довежда до търсенето на нови творчески варианти за стенаписно оформление от страна на художниците. Налага се все по-широката
употреба на орнамента, вече като изобразителен способ, запълващ нетипичните за храмовото пространство елементи. Налагат се различни
по обем съкращения на основни композиции, като се стига до кратка
иконографска схема с основните персонажи. Наситеността от теми, сюжети и персонажи от ХVІІ и ХVІІІ век е изместено от съвсем бегло отразяване на църковно-декоративната проблематика. Понякога отсъства
възможността за изобразяване на задължителните теми и цикли в декоративната украса, част от литургичния ритуал и разкриващи истините, върху които е изградена православната вяра.
От изключителна важност е подборът на строителните материали и
мазилки за подготовка на интериора за художествена украса, тъй като
подходящите ще осигурят дълготрайност на стенописите.
Практиката показва, че мазилката трябва да е хоросан, получен при
смесването на вар и пясък. Днес все по-често срещаме шпакловани
стени с гипс, материал лесен за нанасяне, но противопоказен за монументалните техники. Въпреки несъмнените качества на яйчната темпера, дори днес тя все повече се измества от акрила, силно устойчив материал на външни фактори.
Не може да се отмине и проблемът с появата на пукнатини в бъдеще
при новата логиката на конструиране и изграждане на храма. Металнобетоненият скелет на сградата, често многократно надробен, бива запълнен с тухлен пълнеж и свързан с трегерите посредством техническа пяна. При този метод стената вече не е носещ елемент и често на
свръзките се появяват пукнатини, които биха могли да увредят
стенописите.
В екстериора на храма се появява т. нар. “саниране” на сградата,
пренесло се от жилищната архитектура и в сакралната. Основата бива

покрита със слой стиропор, покрит с мрежа и лепила, а за финал бива
нанасяна силиконова или силикатна мазилка. Тези мазилки не са надеждна основа за декориране, довеждащи до невъзможност за благоукрасяването на екстериора, поради което често срещаната назидателна тематика в редица нартекси, екзонартекси, вероятно ще остане в
историята. В последните години основен проблем пред зографите е
проникването на т. нар. тапети-мушами, които разделят окончателно
сакралното пространство от изкуството.
Заключение:
Всички проблеми накратко засегнати, могат да се решат преди всичко чрез добрата подготовка, била тя теоретична, духовна, богословска,
художествена и технико-технологична на художниците-зографи и архитектите на сакралното изкуство. Декорирането на съвременния храм
се оказва все по-голямо предизвикателство, търсещо непрестанен баланс между иновативност в композиционните решения и вплитането
им с традиционния консерватизъм, проводник на непреходни богословски истини. Днес творческите модели за декориране и техникотехнологични търсения стават централен проблем. Въпросът за съвместимостта и принадлежността на сакралната архитектура и изкуството е пътят за преодоляване на проблемността .
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ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА
НА КЛАВИРНИТЕ „ПРИКАЗКИ“ НА НИКОЛАЙ МЕТНЕР

„Приказка“ оп.8/1 – до минор. Сложна триделна форма А В А1 с тритактово встъпление – рамка. Тук главната тема трябва да се изпълнява
sordamento e picchietando (глухо, приглушено, като стакато), а същевременно съпроводът в лява ръка трябва да протича staccato pochisimo (едва
доловимо стакато). Тритактовото встъпление по замисъла на автора е
tenebroso e molto sostenuto (мрачно, тайнствено и много сдържано).
Разгръщането на тематичния материал се развива dolente (тъжно, унило).
„Приказка“ оп.8/2 – до минор. Сонатна форма. Тук интерес представлява провеждането на втората тема. Тя се реализира полифонично-имитационно и по характер е cantabile, con espressione disinvolto (напевна, с
израз на свобода, непринуденост, небрежност). При развитието на трета
тема композиторът въвежда понятието legato mobile (подвижно легато).
Преходът към разработката е poco affretando (с малко ускорение).
Терминът affretando е особено характерен за оперното творчество от
епохата на Веризма и в частност за музиката на Д. Пучини. В разработката
двете паралелно провеждащи се теми са обединени от идеята за stentato,
con affizione (с болезнена мъчителност). Вместо добре познатото subito
Метнер често използва синонима instantamento (незабавно) – sostenuto
instantamento (незабавно сдържано). Други по-характерни указания, използвани от автора за „описване“ на естеството на музикалния материал
в тази „приказка“ и които заслужават внимание, са: irresoluto, con fretta
(нерешително със забързване), silenza (тишина) за драматургично подчертаване на характера на паузита в ключови моменти, poco sonante

(малко по – звучно), grandisonante (пълнозвучно, с широка мащабност на
звука), pregando (умолително), minaccioso (заплашително), soffocando
(заглушено, задавено), haotico (хаотично), risonante (звучно, плътно),
tempestoso (буреносно).
„Приказка“ оп. 9/1 във фа минор. Вариационна форма. Общото указание за характера на пиесата е Allegro inquieto (бързо с тревожност, безпокойство). Като противовес в хода на развитието на „приказката“ композиторът използва прилагателното calmando (успокояващо).
„Приказка“ оп. 9/2 в до мажор. Куплетно – вариационна форма. Една
миниатюра, която в представите на композитора е Allegro alla serenata,
con alcuna licenza (бързо, като серенада с известна свобода).
Кореспондирайки с това указание, при излагането на музикалната мисъл
Метнер използва уточнението carrezando (ласкаво).
„Приказка“ оп.9/3 в сол мажор. Една импресионистична по дух миниатюра в проста триделна форма. Насоката за интерпретацията на пиесата
се заключава в авторовото пояснение Allegreto vivo, odoroso (бързичко,
живо и ароматно). Последните четири такта на минитюрата получават пояснението volando (полетно, летежно), което естествено се асоциира с
възходящото фактурно движение.
„Приказка“ оп.14/1 – „Песен на Офелия“. Във фа минор. Меланхолично
– скръбна миниатюра в сложна триделна форма. Началото на втори дял е
отзнаменувано с многозначителното изискване plaudo (пляскайки).
„Приказка“ оп.14/2 – „Рицарско шествие“. Рондо - сонатна форма със
силно полифонично – имитационно развитие на музикалната тъкан.
„Приказка“ оп.20/1 в си минор. Ярката, изразителна в интонационно
отношение главна тема трябва да бъде pleno voce (пълнозвучна, пълногласна). В общия дух на напрегнатост на музиката композиторът използва
указанието stentato (мъчително), което еволюира в adirato (разгневено,
ядосано) и в кулминацията на пиесата достига до con disperazione (с отчаяние). Преходът към репризата на „приказката“ става sfrenatamente (без
прекъсване) и senza ritardare (без забавяне).
„Приказка“ оп.20/2. „Campanella“. Фактурно–темброви вариации,
представляващи значителна техническа трудност.
„Приказка“ оп.26/1 ми бемол мажор. Миниатюра - идилия, издържана
в духа на Allegretto frescamente (бързичко и свежо).
„Приказка“ оп.26/2 ми бемол мажор. Molto vivace. Родее се с темперамента на танците тарантела и/или салтарело. В този план са и пояснения
от рода на lusingando (игриво, ласкателно), follare (безумно, лудо). В края
на пиесата, успокоявайки общото движение, се появява slentando
(забавяйки).
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Борис Мирославов Мирчев
корепетитор в АМТИИ Пловдив.
Настоящият материал засяга някои аспекти на интерпретацията на
„приказките“ за пиано на руския композитор Николай Метнер, отнасящи се
до различни и специфични за творчеството на този автор указания за темпо, динамика и щрихи.

АBOUT SOME PROBLEMS OF THE INTERPRETATION
OF THE PIANO „TALES“ OF NIKOLAI METNER
Boris Miroslavov Mirchev, corepetitor in AMTII Plovdiv
This article concerns some aspects of the interpretation of the piano tales of
Russian composer Nikolai Metner regarding different and specific only for his works
descriptions for tempo, dynamics and way of touching the keys of the piano.

„Приказка“ оп.34/1 „Вълшебната цигулка“. Ранообразният, контрастен
характер на музиката на отделните дялове на тази пиеса е заложен като
указание от автора в началото – Tempo cangiando, abbandonamente (променливо темпо, с изоставеност). В хода на протичане на „приказката“ срещаме някои специфични уточнения за темпо, щрих и динамика, като
automatico (автоматично ускоряване на темпото), picchietando (като стакато), strepitoso (шумно, силно), tumultuoso (бързо, пъргаво, вихрено),
mancando (намаляване, спадане на темпото и динамиката).
„Приказка“ оп.34/3 „Горски дух“. Тук трябва да се отбележи предписанието con vibrazione (с вибрация) към встъплението на пиесата.
„Приказка“ оп.34/4 „Живял на света рицар беден“ (А.С.Пушкин).
В драматургията на пиесата, проследявайки хода на трансформация
на главния герой, Метнер използва термини, прилагателни и причастия,
като pietoso (умолително), concentrando (концентрирано), irresoluto (нерешително), resoluto (решително), svegliando (просветляващо) за кодата и
възнасянето на душата на рицаря в Рая.
„Приказка“ оп.35/1в до мажор. Характерният термин тук е sereno
(тихо, светло, спокойно).
„Приказка“ оп.35/3 е миниатюра в ла минор. Много силен драматургичен момент в тази пиеса е преходът към дял „b“, който включва шестстепенна деградация на темпо и динамика – agitato – strepitoso – poco a poco
ritenuto – calando – languido – lento. Дял „b“ е издържан в атмосфера на
Sostenuto, con molto tenerezza (сдържано с много нежност, гальовност).
За да подчертае пластичността на движението, композиторът използва
термина pieghevole (гъвкаво, пъргаво).
В „Руски хоровод“ оп. 58/1 за две пиана в изобразителен момент (течаща вода) Метнер използва пояснението susurrando (шепнешком).
Употребата на голям брой предимно италиански термини, касаещи
различни динамични и темпови отклонения, както и на различни пояснения за щрихи от страна на Метнер, показват две неща. От една страна,
композиторът се стреми да разнообрази звученето на един като цяло монотембров инструмент като пианото и да го приближи до оркестровия
ансамбъл. От друга страна, това показва големите възможности на пианиста Метнер да постига съответния звук, темпо, динамичен план и техните варианти така, че да внуши пъстрота и богатство на музикалната
картина.
Забележка: използваната литература включва само нотния текст на
„Приказките“ за пиано на Николай Метнер
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ПОВТОРЕНИЕТО И НЕГОВИТЕ ВАРИАЦИИ
КАТО КОМПОЗИЦИОНЕН ПОХВАТ
ПРИ БЪЛГАРСКОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СГРАФИТО
Димо Д. Иванов
Резюме

Настоящият доклад има за цел да представи основните модели на повторението при българското сграфито от периода 1945-1989 г. Обръща се
внимание не само на чистото метрично повторение, но също така и на разнообразието в композицията, което му придава ритъма. Прави се опит за
дефиниране на идейната му и пластична роля при изграждането на визуалния език в творбите.
Ключови думи: сграфито, България, повторение, ритъм, композиция
Abstract

The paper aims at presenting the main patterns of repetition in the Bulgarian
sgraffito from 1945-1989. Attention is drawn not only to the pure metric repetition
but also to the variety of composition that gives it the rhythm. An attempt is made to
define its conceptual and plastic role in constructing the visual language in the works.
Key words: sgraffito, Bulgaria, repetition, rhythm, composition
Повторението е особен фактор във визуалното възприятие. Известно
е, че повторението като явление битува в изразния арсенал на човешкото творчество. Откриваме го в музиката, литературата, киното и т.н.
Тълкуванието му при различните изкуства обаче е различно. Буквално,
неговата същност обозначава извършването на нещо отново. В изобразителното изкуство това е наново представената форма, цвят или група
от форми и цветове, състояния, отношения между отделните персонажи. Логиката на тяхното използване повече от веднъж говори за значимост на повтореното. Неговите принципи са често използвани при изграждането на хармонията в изобразителното поле. Ето защо при употребата на този похват трябва да се търси нарочен умисъл.
Цел на настоящата статия е да се определи по какъв начин повторението съучаства в пластичния и идеен замисъл на българското сграфито от 1945-1989 г. Обект на изследване са 400 представителни творби
от посочения период48. Те са подложени на формален, иконологичен и
сравнителен анализ. Направеният историографски преглед показва,
че публикации по темата не са правени. Въпросът за повторението в
родната ни стенопис също не е засяган.
48 Държавата, като основен поръчител на сграфито от периода, не е плащала за такива декорации. Те са изцяло в
частни домове и сгради, създадени по инициатива на архитектите, майсторите мазачи или на собствениците. Изпълнителите
действат по опростени шаблонни схеми, което обяснява липсата на конкретно авторство.
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Смисълът на повторението се отнася преди всичко до начина на
възприемане на елементите в творбата. Например то подчертава повторения елемент, фокусира вниманието на зрителя върху него и създава усещане за очакваност, ако повторенията са многократни. На същия
принцип, художникът изгражда представата у зрителя за последователност в четливостта на образните елементи.
Наистина, така описано, понятието предпоставя еднообразие на процеса. Но, повторението има своята вариативност. Условно то може да се
раздели на пасивно (метрично) и активно (ритмично) повторение.

Сн. 1 Декоративно сграфито на тераса
на къща – гр. В. Търново,
60-те год. на 20 в.
Автор: неизвестен. Сн: Димо Иванов

Пасивното повторение се наблюдава при многократното редуване на
елемент от композицията с непроменяем интервал между идентичните
копия. Познато е като метрично повторение (метър). То има слабо приложение в българското социалистическо сграфито. Първопричината за
това се открива в идейно-тематичния характер на изкуството, определяно в онези години като „монументално“. Следователно, еднообразното до
безкрай повторение е нецелесъобразно и поради тази причина то се
прилага единствено при декоративната орнаментална украса по частните сгради49. За пример може да послужи сграфито украсата на жилищна
кооперация в град Велико Търново, моделът на която е широко използвана не само в областта, но и в цяла Североизточна България (Сн. 1). За съжаление подобен тип метрични повторения остават в границите на елементарните геометрични решения. Те нито са се усложнили, нито дообогатили с по-оригинални модулни структури, оставяйки застинали на
едно ниво в развитието си.
Съществува обаче и една по-активна форма на повторяемостта, известна като ритмично редуване или ритъм. При него се констатират минимални несъответствия в копията на елементите, които като цяло не
49 Държавата, като основен поръчител на сграфито от периода, не е плащала за такива декорации. Те са изцяло в
частни домове и сгради, създадени по инициатива на архитектите, майсторите мазачи или на собствениците. Изпълнителите
действат по опростени шаблонни схеми, което обяснява липсата на конкретно авторство.
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нарушават чувството за процеса на повторение. Елементите са пластично
и идейно аналогични един към друг, без шаблонно да се преповтарят.
Отстоянията между тях също се подлагат на принципа на ритмичното редуване. Ритъмът и метричното повторение имат голямо сходство, но при
ритъма последователността на елементите не е монотонна и с еднакви
интервали, а вариативна. Целенасочено се търсят пропуски и се акцентира на места в процеса на редуване. Друга отличителна черта на ритъма е,
че той се изгражда на принципи, които могат да бъдат приложени по различен начин – в дадени моменти те са ту намаляващи, ту нарастващи или
намиращи се в постоянно динамично развитие. За разлика от метричното повторение, което почти веднага се възприема от окото, то при ритъма
е необходимо повече време за откриване на закономерностите на редуване. Поради тази причина той може да се отнесе към по-развития творчески арсенал на автора. Неговите сложни комбинации обогатяват изразния език на произведението и позволяват да се разкрият по един интерес
начин богатствата от междуперсонажни отношения, така широко използвани през изследвания период.
Съществуването на повторения във визуалния и идеен замисъл на
българското сграфито от 1945 г. до 1989 г. се дължи на не една или две
причини. В зависимост от творческата задача, поставена от автора, могат
да се откроят следните фактори: художествено-архитектурния синтез,
идейно-тематичните послания, композиционната схема, интерпретирането на пространството.
Сн. 2 Сграфито на калкан на ж. блок №6 –
гр. Козлодуй, 1976 г.
Автор: Антоанета Гановска. Сн: Емил Колев

Творчеството на художника се
стреми към споделяне, изразяване, професионално поднесен на
реципиента (зрителя) концепт.
Комуникативният език в този своеобразен диалог, трябва да е подчинен на общи правила в общуването. При изобразителното изкуство
това са правилата на визуалния
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език. Ако се навлезе по-тясно в областта на монументалните изкуства,
ще стане ясно, че там нещата са по-сложни, защото се изисква диалог
не само със зрителя, но и с изкуството на архитектурата. При монументалното творчество се търси взаимовръзката с архитектурните форми
и нерядко се стига до тяхното преповтаряне. От двете изкуства, архитектурата е дадеността, с която художникът се съобразява. По време на
социализма, тази обвързаност се изразява в т. нар. художествено-архитектурен синтез. Неговото правилно изпълнение задължава творбата
да се „впише“ в тектониката на носещата я стена и дори на цялата сграда. Поради конструктивния характер на социалистическата архитектура се вижда ясно, че ритъмът присъства отчетливо в членението на
сградите. Ето защо не е чудно, че следвайки предписанията за синтез,
стенописците често прибягват до повторяемост в своите сграфита.
Принципът намира широко приложение в произведенията върху блоковите калкани. Удачен пример за това е сграфитото на Антоанета
Гановска в гр. Козлодуй (Сн. 2). В конкретния случай имаме метрично
повторение на пространствено ограничени микрокомпозиции, „заключени“ в еднотипни правоъгълни ограничители. В своята творба
Гановска касетира картинното поле и го композира по аналог на стенната конструкция. Авторката целенасочено повтаря разбивката на
стенната повърхност спрямо редежа (сглобките) на блоковите панели.
Ако се погледне сградата странично, се вижда, че сграфитото продължава ритмиката на редовете тераси от фасадния изглед на сградата. По
такъв начин произведението е инкорпорирано добре във визуалния
облик на архитектурата.

Ритъмът съучаства и в разкриване на идейното послание на творбата. Например при представянето на група от персонажи с обща сюжетна обвързаност, ритъмът илюстрира тяхното единство и неразривно
цяло. В многочислените човешки фигури се чете еднотипност дори в
лицевите характеристики, а наличието на общо психологическо състояние допълнително подсилва монотонността на образите. В сграфитото на Тодор Тодоров (Сн. 3) споменатите особености карат зрителя да
възприема повтарящите се елементи като групово цяло без каквато и
да е съществена следа на индивидуализъм при отделния образ.
В композиционно отношение повторението също намира своето
приложение, явявайки се важен способ за открояване на идейния център в произведенията. Повторяемостта изгражда матрица на възприятието, което се определя от току-що създаденото предразположение.
Предразположението е ритмичното повторение. То подготвя реципиента, като изгражда предсказуемост в очакванията му спрямо това, което предстои да види. Проследяването на ритмичното редуване задава
посоката на движение на погледа в картинното поле. Използвайки го,
художникът отвежда зрителя към идейното ядро в произведението си.

Сн. 4 Сграфито на жилищна сграда – гр. Сливен, 1978 г.
Автор: Димо Кенов. Сн: Димо Иванов

Сн. 3 “Минало, настояще и бъдеще“ в НЧ „Тодор Павлов“ – с. Нова Черна, 1972 г.
Автор: Тодор Тодоров. Сн: Димо Иванов

Типичен образец за това е сграфитото на Димо Кенов в гр. Сливен
(Сн. 4). То е подчертано симетрично в своето композиционно решение.
Така създаденото впечатление за хармоничност и монолитност на
връзка между образите е допълнително подсилено от изразената рит-
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мика. Редът на проследяване на повторенията при фигурите от горния
регистър води до ясна четливост на идейния център. Следвайки почти
метричното им последование, зрителят несъмнено попада на главния
елемент, откроим със своите мащаби – главата на Хаджи Димитър. По
отношение на долния ред фигури важи същият принцип. Разчитайки
сграфитото и по вертикала, и по хоризонтала, ритъмът все отвежда към
центъра. Следователно неговото присъствие е аргументирано и
целесъобразно.

Сн. 5 Сграфито в 49 ДГ – гр. София, 1980 г.
Автор: Петя Вълчанова. Сн: Димо Иванов.

В областта на визуалните изкуства ритмичното редуване играе главна роля като похват, подчертаващ функцията и качествата на изобразеното. То изостря вниманието, натрапва образа и неговите вариации
отново и отново. Наличието на повторение означава важност, която
трябва да се намери. От друга страна съществуват и произведения, при
които, чрез редуване, се постига ефекта на скриване, на обобщаване на
образните елементи до степен, в която те се претапят и изгубват в системата от повторения. Такъв е случаят със сграфитото на Петя
Вълчанова от 49-та детска градина в гр. София (Сн. 5). Художничката
умело е втъкала в серията от флорални мотиви силно стилизираните
фигури на пеперудата (долу в дясно) и на птиците (в горната половина
на композицията). Чрез ролята им на акцентиращи „грешки“ в редежа
се постига разнообразие в ритмиката. Така авторката предизвиква зрителя, който се чувства провокиран да „открива“ разликите в подредбата. В същото време, при цялостен поглед към сграфитото, тези елемен252

ти трудно се долавят, но вече придобитото знание за тях напомня за
присъствието им и провокира повторното им търсене.
Интересното е, че и при Кенов, и Вълчанова, ритмиката служи за
фон, открояващ контрастно идейния композиционен център. Другото
общо при тях е наличието на симетрия. За нейното изграждане способства ритъмът в образната аранжировка. Ролята на повторението, освен
че задава посоката на движение в творбата, оправдава и очакваната от
зрителя композиционна аналогия в симетричното композиране.

Сн. 6 Сграфито в 125 СУ – гр. София, 1975 г.
Автори: Красимир Петров. Сн: Димо Иванов.

За тази функция на ритъм говори сграфитото на Красимир Петров в
софийското 125-то училище „Боян Пенев“ (Сн. 6). Тук много бързо може
да се открие ритъмът и да се констатира симетрията. И по вертикала, и
по хоризонтала, елементите следват принципа на вариятивната повторяемост и в същото време участват в структурата на симетричната организация. Ето как повторението доказано способства за ефекта на
симетрията.
Ритъмът се вкарва и с цел проследяване на сюжетното действие.
Това се постига чрез движението в творбите, посредством аналогични
повторения на формата. Копията са с леки корекции в позата, а илюзията за динамика произлиза от наслагването на моментите на промяната в хронологичен ред.

253

Сн. 7 „Вакханалия“ (унищожено), Окръжна библиотека– гр. Хасково.
Автори: Михаил и Лиляна Чаушеви.
Сн: РИМ - Хасково

на образността. Окото вижда образ, сходен и дори идентичен (както е
при метричното повторение) на предходния и търси идейните сходства
между тях. Откривайки връзката, зрителят продължава да изследва
изобразителното поле в същата посока, по която се е движил към момента и която му е задала концептуалната нишка. Така, малко по малко,
воден от ритъма, той открива основното послание в произведението,
осмисля го като едно цяло и разбира идеята на автора. В този ред на
мисли може да се вкара представата за време в творбата. Примери не
липсват. За особено добра илюстрация на казаното служи сграфитото
на Ангел Ангелов (Сн. 8). При него се редуват в зигзагообразна последователност фигурите-персонификации на различните етапи в историята
ни. Разчитането на композиционната схема от долу нагоре, следва времевото развитие на обществото и внушава по един доста буквален начин илюзията за времепространство.

Тук се има в предвид движение като цяло, а не на отделна фигура в
композицията. Отношението на персонажите може да е статично и позите им да отразяват символично някаква взаимовръзка, развиваща се
по протежението на картинното пространство. Сложните сюжетни състояния изискват по-богато разнообразие от промени в ритмиката, което постепенно разсейва ефекта на повторяемост. За да се подсили отново идейната и визуална представа за времева цялост на действието,
се използва ритъмът, ако не в идейните центрове, то във второстепенните фонови елементи (Сн. 7).
Сн. 8 Сграфито на сградата
на з. „Подем“ – Габрово, 1973 г.
Автор: Ангел Ангелов.
Сн: Димо Иванов.

Илюзията за време също произлиза от гореспоменатото приложение на ритмичното
повторение, което и в този случай играе
роля на композиционен фактор. В тази връзка Радко Спасов пише, че „ритъмът е свързан с момента на очакване – след напрегната фаза следва разпускане и обратно – един
своеобразен метод за организиране на времепространството в художественото произведение“ [2:71,72]. Ако се приеме тази формулировка, то ритъмът в творбата напълно
маркира последователността на разчитане
254

Сн. 9 „Посрещане на руските войни – освободители“ – гр. В. Търново, 1974 г.
Автори: Благой Иванов. Сн: Димо Иванов.

Повторението оказва силен ефект и върху усещането за пространство в произведенията. Голямо влияние по този въпрос през периода
оказва художествено-архитектурния синтез, заради когото авторите
изграждат виждане за определена стилизация. Оплоскостяването на
образността в сграфитата е не само препоръчително, но дори задължи255

телно условие за осъществяване на синтеза. Още в нач. на 60-те години
Георги Богданов, бащата на българското сграфито, пише „То (декоративно-плоскостното изображение – б. а.) се развива в две измерения, в
широчина и височина, не създава свое пространство, не пробива стената и не пречи на пространственото изявяване на архитектурата.
Такава стенопис може да бъде наречена истинска стенопис.“ [3:16]. Това
е широко битуващото отношението към пространствената дълбочина.
Тя трябва да е условна, плоскостна, лишена от многоплановост и сложност при светлосянъчното изграждане. В преследване на изброените
характеристики ритмичното повторение играе дейна роля.
За илюстрация на Богдановата визия може да послужи сграфитото
на неговия ученик Благой Иванов в град Велико Търново (Сн. 9). Авторът
обилно използва ритмичното повторение в почти метричен вид, за да
подчертае едноплановостта в произведението. Образните групи на
конниците и посрещачите са много сходни в своята визия. В пространствено отношение те стоят на една плоскост. Всички групи са рамково
ограничени и изглеждат като апликирани върху стенната равнина50.
Единствените фигури, които се застъпват една пред друга, са тези на
майката и детето в долния ред посрещачи. Но като цяло само това нарушава общото впечатление за еднопланово разположение на персонажите. Освен сюжетната връзка, обединяващо звено в цялата композиция от накъсани сегменти се явява повторението на правоъгълната,
почти квадратна стилизация на знамето, гръдният кош при човешките
и конски фигури, рамката на надписа „март 1878“ и частта с куплета от
Вазовото стихотворение „Разходка до Баняса“. Към изброеното до тук
може да се прибави и ритмичното редуване на линиите при изграждането на драпировката, растерната подредба при косите и брадите, геометризацията на флоралните елементи. Всичко изброено до тук подсказва категоричната функция на повторението за пространствената
интерпретиране.
В заключение трябва да се обобщи, че повторението е добре познат
способ във визуалния език на българските сграфита от периода 1945-1989
г. Посочените примери и направените констатации доказват целесъобразното му употребление в идейната и пластична тъкан на творбите.
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