Редакционна колегия
Проф. д-р Тони Шекерджиева - Новак
Проф. д-р Костадин Бураджиев
Доц. д-р Пламен Първанов
Доц.д-р Велислава Карагенова
Доц. д-р Светослав Карагенов
Доц. д-р Веселин Койчев
Доц. д-р Цветанка Коловска
Доц.д-р Борислав Ясенов
Доц. д-р Васил Колев
Доц. Весела Статкова
Анонимно рецензиране
Секция „Теория и педагогика на музиката”
Проф. д-р Милена Шушулова-Павлова
Секция „Музикален фолклор и хореография”
Проф. д-р Даниела Дженева
Секция „Изобразителни изкуства”
Проф. д-р Галина Лардева-Минкова
Изданието е реализирано със средства от субсидията за научна и
художественотворческа дейност на АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев”
- Пловдив и се разпространява безплатно.
СБОРНИК ДОКЛАДИ
“ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ”
3-4 май 2019 г., Пловдив
© АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО “ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ” - ПЛОВДИВ
Първо издание - 2019 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 1314-7005

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ
ЧЕТЕНИЯ 2019
Eжегодната национална научна конференция на АМТИИ „Проф.
Асен Диамандиев” - Пловдив, „Пролетни научни четения 2019“, се проведе на 3 и 4 май. Тя бе открита в зала „Проф. Иван Спасов“ от заместник ректора по научна дейност проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.
Приветствие към участниците в конференцията поднесе Ректора на
Академията проф. Милчо Василев, който пожела ползотворна работа
на всички участници.
В конференцията участваха 39 преподавателя, докторанти и студенти с общо 47 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 представиха общо
25 доклада, разпределени в двата дни на конференцията с водещи
доц. д-р Цветанка Коловска и проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.
В секциите„Музикален фолклор и хореография“ и„Изобразителни
изкуства“ заседанията се проведоха през първият ден от конференцията. Представиха се по 11 доклада във всяка от секциите с водещи
проф. д-р Тодор Киров и проф. д-р Мъгърдич Касапян.
В рамките на конференцията се проведоха и творчески срещи на
участниците, в които се обсъждаха актуални проблеми свързани с
преподаването, изкуството и културата.
На официалното закриване на националната научна конференция,
проведено на 4 май от 12:30 часа в зала „Проф. Иван Спасов”, заместник-ректорът по научна дейност проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
представи резултатите от конференцията и поздрави всички участници за положения труд, разнообразието и актуалността на темите, и
нивото на представените доклади.
Настоящето издание с докладите от проведения научен форум
ясно показа необходимостта и значението на тази академична
платформа.
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СЕКЦИЯ МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

ПОГЛЕД ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО
НА ДРАМАТИЧНОТО СОПРАНО МАРИЯ ВЕНЦЕСЛАВОВА –
ЗВЕЗДА НА РУСЕНСКАТА ОПЕРА В ПЕРИОДА 1970-1989 Г.
ИТАЛИАНСКИ И БЪЛГАРСКИ РЕПЕРТОАР
Аделина Кр. Галова, НМА „Проф. Панчо Владигеров“ - София
Резюме: Настоящата публикация говори за оперната певица Мария
Венцеславова, която е една от големите звезди на Русенската опера, в златния период на българския оперен театър – 1970-1989 г. Текстът представлява исторически поглед върху коронните роли, в които се е изявявала драматичното сопрано,
като акцентът пада върху италианските и българските заглавия. Важна част от
написаното е личната гледна точка на авторката, както и използваните цитати
от интервюто ú с певицата, проведено миналата година.
Ключови думи: Мария Венцеславова, драматичен сопранов репертоар, Флория
Тоска, италианска опера – Вердиев репертоар, Лейди Макбет, български опери,
Мария Десислава, Цар Калоян (Царица Мария)
Summary: This publication is about the opera singer Maria Ventseslavova, a star
performer of Ruse Opera House in the golden period of Bulgarian opera theater - 1970-1989.
The text presents a historical overview of the crown roles played by the dramatic soprano, with
focus on Italian and Bulgarian titles. Important part is the personal point of view of the author
as well as the citations from her personal interview with the singer which took place last year.
Keywords: Maria Ventseslavova, dramatic soprano repertoire, Floria Tosca, Italian opera
– Verdi repertoire, Lady Macbeth, bulgarian opera, Maria Desislava, Tsar Kaloyan (Tsaritsa
Maria)
Ще започна настоящата публикация с проблемите, които срещнах в процеса на работа по дисертационния ми труд. Да пиша за водещите сопрани в българския оперен театър в златния му период (1970-1989 г.) се оказа една необятна задача. По това време театрите в цялата страна се радват на интензивен
живот и голяма заетост на оперните артисти. Сблъсквайки се с невъзможността да обхвана цялостно репертоара на водещите сопрани предпочетох да разгледам творчеството на някои отделни певици,спирайки се на важни и интересни за развитието на българската култура техни роли. Една тях е Мария
Венцеславова.
Тя е сред предпочитаните от публиката и ръководството на русенската
опера сопрани. Със съпруга си, големият баритон Анастас Анастасов, са водещите артисти в драматичния репертоар на театъра в този период. Настоящата
статия има за цел да осветли творчеството на тази именита певица.
Родена през 1943 г., Мария Венцеславова израства в София. Пее още от
дете в хор „Бодра смяна“, където „отглеждат“ огромния ѝ глас, в продължение
на пет години. По-късно завършва обучението си в „Българска държавна кон6

серватория“, в класа на проф. Елена Киселова. Още с излизането от академичните среди, през 1967 г., заминава за Русе където веднага е одобрена за артист
в операта. Въпреки, че е от София, певицата остава в дунавския град, където
развива кариерата си и пее активно в продължение на двадесет и три сезона.
Първата ѝ роля е пучиниевата Флория Тоска. Прави я едва на 23 години. Тя
се превръща и в коронна за сопраното. Изпява я над сто пъти не само на русенска сцена, но и по време на редовните си гастроли в едни от най-важните
театри в страната по онова време – Варна и София. На финала на „IV-и
Международен конкурс за оперни певци“, провеждан в Софийската опера,
през 1970 г., певицата не печели награда, но бива запомнена със своето изпълнение на арията. След това признание Мария се явява на още два конкурса
извън пределите на страната ни. През 1972 г. в Тулуза (Франция) е отличена с
награда – III-то място. Тези успехи ѝ дават криле и натрупан опит и през 1974 г.
грабва престижната „Награда за интерпретация на Вагнерова музика“ на един
от най-големите оперни конкурси в света– „Франсиско Виняс“, в Барселона.
Така Венцеславова става първата българка и една от малкото в света с такова
отличие.
Доказвайки се като Вагнеров изпълнител тя получава предложения за работа в чужбина където вероятно е можела да направи значителна кариера.
Въпреки това Мария избира да остане и твори в България. Факт, който спомага
за разгръщането на други страни на певицата.
Оказва се, че италианската опера и в частност Верди, разкриват певческите ѝ умения и качества. Неговите героини се превръщат в коронен репертоар.
Сред най-запомнящите се образи са Дездемона, в „Отело“, Аида, Амелия от
„Бал с маски“, Леонора от „Трубадур“, Елизабет от „Дон Карлос“, Лейди Макбет
от „Макбет“ и Амелия Мария от „Симон Боканегра“.
Връх в кариерата за Мария Венцеславова безспорно е Лейди Макбет.
Играе я редом с мъжа си Анастас Анастасов. Интерпретираният от нея образ е
толкова силен, че години по-късно свидетели на тези времена си спомнят с
вълнение и говорят все още за двойката Макбет и Лейди Макбет, този дует в
живота и на сцената – Анастас и Мария.
Дълбочината и перфектното балансиране на точна доза нюанси в гласовете и на двамата при интерпретация са олицетворение на симбиозата между
тях. Тя се получава, като естествен ход на целия им съвместен живот. Според
мен е също плод на много задълбочена самостоятелна работа и добро познаване на сценичния партньор.
Мария Венцеславова с изключително вълнение разказва за преживяванията си в „Макбет“ по време на разговора, който проведохме в дома ѝ в Русе на
23 октомври 2018 г.: „Макбет е една любима роля! Макбет и Тоска, това са двете!“ [Ventseslavova Maria. Intervyu-sreshta. Russe, 23 oktober 2018, str. 6
(Венцеславова Мария. Интервю-среща. Русе, 23 октомври 2018, стр. 6)]
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Ярките вокални умения, които притежава певицата, съчетани със забележителното актьорско присъствие, демонстрирани в класическия Вердиев репертоар, са от огромно значение при изграждането на кариерата ѝ. За артистичното ѝ развитие, обаче, много голяма роля изиграва българският оперен
репертоар. Любопитен факт е, че преди да се превъплъти в Лейди Макбет, тя е
изиграла голям брой български роли, които много ѝ помагат да се развие гласово и певчески.
Мария Венцеславова и Анастас Анастасов са от певците, които често участват в новосъздадени или класически български опери. Предпочитани от композиторите ни, те се оказват сред най-ангажираните за този репертоар. Това
никак не е случайно! По традиция, създадена от „Народна опера – Русе“, още в
60-те години на миналия век, всеки нов сезон се открива с българско заглавие.
Композитори като Парашкев Хаджиев и Александър Райчев, например, постоянно присъстват в афиша на театъра. Това непременно налага ангажираността на артистите с българските творби. Ето защо няма как основните солисти да
останат в страни от динамично развиващото се българско оперно
творчество.
Мария и Анастас са свързани с българската музика не само поради задълженията им като щатни солисти. С нея ги обвързва трайно любовта към родното изкуство: „Аз много български опери съм пяла. Много! Наско пък още повече!
За разлика от всички други наши колеги, които бягаха от българските роли и
не пееха.“ [Ventseslavova Maria. Intervyu-sreshta. Russe, 23 oktomvri 2018, str.
7 (Венцеславова Мария. Интервю-среща. Русе, 23 октомври 2018, стр. 7)]
Трудно бих могла да изброя всички роли, в които се е превъплътила сопраното, но бих искала да набележа най-запомнящите се от тях: Милкана от
„Майстори“, Албена, от едноименната опера, Севина от „Лето 893“, Лили от
„Тревога“, Сева /Ахинора/ от „Хан Аспарух“, Елена от „Момчил“, Елена от
„Бунтовна песен“и други. Не на последно място ще спомена две заглавия, превърнали се в коронни нейни роли – Мария Десислава от едноименната опера
на Парашкев Хаджиев, написана специално за нея и съпругът ѝ и „Цар Калоян“
от единствената опера на Панчо Владигеров, където играе в ролята на Царица
Мария по покана на самия композитор.
В днешно време трудно бихме си представили, че дадена опера би могла
да се напише за точно определен човек. Днес дори малкото съвременни опери, които се пишат по света, рядко са сътворени, за да бъдат изпълнени от
определен певец. Обикновено след създаването им се търсят подходящите
изпълнители. В онова продуктивно време не е било така и „Мария Десислава“е
примерът. Сътворена е по повод стогодишнината от Освобождението на
България (1978 г.), специално за „Русенска народна опера“, по драмата на
Камен Зидаров „Иван Шишман“. Главните роли – Иван Шишман и Мария
Десислава са поверени на звездната двойка – Анастас и Мария. Спонтанността,
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чувствеността и контрастите на „Мария Десислава“ са били в основата при избора на артисти за главните герои. Мария Венцеславова и Анастас Анастасов
са певци, притежаващи тези качества и чрез тях въздействат силно на публиката. Двамата се отличават с великолепен усет към фразата, изживяват всяка
нота и всяка дума и чрез играта и пеенето си обрисуват образите ярко. Тези
компоненти, съчетани в едно, ги правят едни от предпочитаните певци. Освен
това двойката е доказала във времето положителната си нагласа, добро отношение и любов към българските творби, което според мен има огромно влияние при избора на композиторите. Парашкев Хаджиев, познавайки ги отблизо, преценява гласовите и артистичните им възможности и съобразява партиите с тях. ”Винаги мисля и за певците – мисля, че това, което пиша, трябва да
им е удобно, да се чувстват спокойни в ролята си.” [Arnaoudova Boianka.
Zabelezhitelen lirik. // Kultura N 19 (2681), 18 may 2012 <http://www.kultura.
bg/bg/print_article/view/19749> (29 ноември 2018) (Арнаудова Боянка.
Забележителен лирик. // Култура N 19 (2681), 18 май 2012 <http://www.
kultura.bg/bg/print_article/view/19749> (29 ноември 2018))]
Интересна, според мен, е гледната точка на Мария Венцеславова относно
създаването на произведението: „... никога не съм пренебрегвала българските
исторически опери. С Наско, мъжа ми, бяхме сред първите, изявили желание да
участват. Парашкев Хаджиев често идваше в Русе. Може би ни е гледал как играем заедно, може би е гледал „Цар Калоян“ на Панчо Владигеров, където
участвахме и това го е накарало да мисли за нас, докато работи върху „Мария
Десислава“. Но голяма беше радостта ми и голяма чест ми бе оказана от съдбата да се срещна с тази героиня!“ [Dimitrova Gergana. Operata “Maria
Desislava” se zavrushta na rusenska scena. // Bryag (Russe), N23, 29 January
2013, str. 6 (Димитрова Гергана. Операта „Мария Десислава“ се завръща
на русенска сцена. // Бряг (Русе), N 23, 29 януари 2013, стр. 6]
Споменаването на „Цар Калоян“ ми дава повод да премина към следващата
коронна роля, върху която искам да акцентирам – Царица Мария. Тя се явява
изключително важна за кариерата на сопраното, но за да обоснова това свое
твърдение бих искала да разкажа малко предистория за „Цар Калоян“. Това е
една от най-запомнящите и важни за изграждането на традициите в българския оперен театър творби. Написана е върху исторически сюжет, и единствената опера в творчеството на Панчо Владигеров. Върху музиката композиторът работи само една година и в началото на 1935 г. завършва напълно партитурата. Световната премиера се състои на 20 май 1936 г. в София и е посрещната добре от публиката, но само след девет представления е свалена по внушение на двореца, тъй като отрицателният образ на царица Мария (куманка и
съпруга на Калоян) можел да даде повод за уронване престижа на тогавашната царица Йоанна (италианка и съпруга на цар Борис). Няколко месеца след
9

това е поставена с голям успех в Словашкия народен театър, а малко по-късно
и в Словенския народен театър. Братиславската премиера е предавана от няколко чехословашки радиостанции, като I-во действие се излъчва директно от
националното радио за САЩ. В чешката, унгарската и австрийската преса излизат отзиви, а „Ню Йорк таймс“ прави обширен репортаж. Така „Цар Калоян“
става първата българска опера, представена в чужбина.
„Втората постановка в България е осъществена едва през 1962 г., но... в
Русе. Либретото е преработено – това, което някога е смущавало монархията, сега смущава народната власт..“, което налага да бъдат „...подсилени народностното и патриотичното звучене, въпреки че се получават несъответствия между музикалните характеристики на героите и развитието на
сценичното действие.“ [Bix Rosalia, Yaneva Anelia, Karakostova Rumyana,
Cenova-Nusheva Miglena, Zhunich Emilia. Bulgarski muzikalen teatar. T 4:
Opera, balet. Opereta, musical 1890-2010 Retsenzii, otzivi, komentari. / Bix
Rozalia komentar i talkovanie, Sofia, Geya libris, 2015, str. 155 (Бикс Розалия,
Янева Анелия, Каракостова Румяна, Ценова – Нушева Миглена, Жунич
Емилия. Български музикален театър. Т 4: Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890-2010 Рецензии, отзиви, коментари. / Бикс Р. коментар и тълкование, София, Гея Либрис, 2015, стр. 155)] В операта се добавя отрицателният образ на Ирина – предателка-придворна, премахва се самоубийството на
Мария: „... (и така се възстановява историческата правда)“ [paktam, str. 155
(пак там, стр. 155)] племенникът на Калоян, Борил е заменен от Гаврил, който
вече не е отрицателен герой, а предателката Ирина бива убита при опит за
бягство. Русенската постановка е определена като постижение от национална величина в развитието на съвременния оперен театър, на III-я
Национален преглед на оперите, в София.
През 1975 г., „Цар Калоян“ отново се играе, по повод 75-годишнината от
рождението на композитора Панчо Владигеров. Поставя се както в София,
така и в Стара Загора, където открива ежегодния Фестивал на оперното и балетното изкуство, който тогава е посветен на 50-годишнината от създаването
на най-стария извън столичен театър – старозагорският. Възстановяват се
действащите лица от оригиналното либрето. Именно тук Панчо Владигеров
кани Мария Венцеславова да изпълни главната женска роля – Царица Мария.
Макар, че не е писана персонално за певицата композиторът вижда в нея
най-подходящия избор. Тя остава в историята на „Цар Калоян“ със студиен запис,. осъществен с хора и оркестъра на Софийската народна опера и издаден
през 1978 г. от „Балкантон“ в три плочи
Интересни са отзивите в местната преса, както и споделеното от
Венцеславова, по време на разговора ни в дома ѝ: „... Мария Венцеславова, поканена за ролята на царица Мария, получи може би най-високата оценка.
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Последните две участия... в „Макбет“ и „Цар Калоян“ ѝ донесоха пълното признание на публиката и на критиката. Сега и тези, които я намираха малко
сдържана и студена, не можаха да скрият възторга си – „... появила се е една
сериозна, задълбочена млада певица“ [Stamboliev Ognyan. Profili: Maria
Ventseslavova. // Sedem dni v Russe, N 7, 1976, str. 7-8 (Стамболиев Огнян.
Профили: Мария Венцеславова. // Седем дни в Русе, N 7, 1976, стр. 7-8)]
„Панчо, той много се гордееше с мен. Няма да забравя в Плевен имахме
спектакъл, в Плевенската опера и разбирам, че Панчо е там. Имахме репетиция, когато се подготвяше премиера и като ме чува в самото начало и казва:
„Ето това е, което искам!“ и направи, така че плочата се записа с мен, с мое
участие. Всички останали солисти бяха от София.“ [Ventseslavova Maria.
Intervyu-sreshta. Russe, 23 oktomvri 2018, str. 7 (Венцеславова Мария.
Интервю-среща. Русе, 23 октомври 2018, стр. 7)].
Имах възможността да чуя цялата опера и бих искала да изкажа някои свои
преки впечатления само за Царица Мария и нейния образ, тъй като нямам за
цел да анализирам цялостно операта.
Слушайки откривам разнообразие от щрихи в образа на главната героиня, които изпъкват още от самото начало. Тъгата и копнежите на пренебрегнатата царица в арията, контрастиращи с веселата песен на Зоя и танцът на
куманките са изразени чрез плътния и топъл тембър на Венцеславова, чрез
великолепното ѝ гласоводене и фразировка. Усещам и начина, по който се
влюбва в Мирослав, интересът ѝ към него. В диалога между двамата се чувства вътрешната борба, която ги разкъсва. В оркестъра чувам ясно лиричната тема на Царица Мария с настъпващия дълбок драматизъм, която се
повтаря от началото на операта на няколко пъти до края. В дуета с Балдуин
постепенно лиричното настроение се заменя с атмосферата на подтиснатост и драматизъм, а по-късно в диалога ѝ с Калоян любовта и страстта отстъпват място на омразата и желанието за мъст, за да завършат накрая със
собствената ѝ смърт!
Забелязах нещо прекрасно, което прави интерпретацията на Венцеславова
много силно въздействаща – тя не пее всеки път с един и същ глас. Подобно на
драматичните актьори, според душевното състояние на героя в дадения момент, цветът на гласа се променя. Чувам го в разгръщането на образа вътре в
произведението.
Мария Венцеславова остава в историята на българския оперен театър не
само като една от най-изявените драматични певици, с богатия си вердиев репертоар, но и като изключителна в българските заглавия, от които едно е написано специално за нея – „Мария Десислава“ на Парашкев Хаджиев и едно,
сътворено преди тя да се роди, но съдбоносно свързано с кариерата ѝ – „Цар
Калоян“.
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Ще завърша с това, че съм щастлива от възможността да се запозная отблизо с певица от такава величина.
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БАС-КИТАРИТЕ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ФИРМАТА
ЗА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ФЕНДЕР
ПРЕЗ 50-ТЕ И 60-ТЕ ГОДИНИ НА 20-ТИ ВЕК
Александър Н. Леков - АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Резюме: Настоящата публикация има за цел да опише раличните модели баскитари, правени през 50-те и 60-те години на 20-ти век от една от най-големите
фирми производители на китари и бас-китари - Фендер. В текста са засегнати конструкционните особености, подборът на дървен материал, както и спецификите
на електрониката на тези инструменти. Подбраният материал е базиран главно
на американска литература, поради оскъдната информация на български език и е
насочен към студенти и ученици, изучаващи този инструмент, както и към професионални музиканти и любители.
Ключови думи: бас-китара; Фендер; пресижън бас; джаз бас; адаптер
Abstract: This publication aims to describe the bass guitar models made in the 1950s and
1960s by one of the biggest guitar and bass guitar makers, Fender. The text describes the design and construction features, the selection of woods, and the specifics of the electronics of
these instruments. The selected material is based mainly on American literature because of the
scarce information in Bulgarian and is aimed at students studying these instrument, as well as
professional musicians and amateurs.
Key words: bass guitar; Fender; Precision bass; Jazz bass; pickup
През 1951 година Лео Фендер дава живот на един нов инструмент - баскитарата. Създадена за нуждите на популярната музика, с развитието си баскитарата намира приложение във все по-голям брой стилове. Изпълнителите
на този инструмент, както и майсторите лютиери дават силен тласък на усъвършенстването му - процес, който продължава и до днес. Създадена с идеята
да подкрепя електрическата китара в поп и рок съставите от началото на 50-те
години, бас-китарата, поради естеството на своите функции, създава своеобразен мост между барабаните и хармоничните инструменти. Тя има едновременно ритмична и хармонична роля: бас линиите са базирани на хармоничните функции на дадената композиция, но също така придават завършеност и
цялост на ритъмa на произведението.
Лео Фендер всъщност не е първият човек, който се опитва да електрифицира струнен, басов инструмент. Заслугата за това е на инженера от фирмата
“Гибсън” Лойд Лоар, който още през 1924 година прави прототип на електрически контрабас. През 1936 година в град Сиатъл в Съединените щати Пол
Тутмарк прави басов инструмент с плътно тяло и го нарича Audiovox Model 736
Electronic Bass. Това, което Лео Фендер създава през 1951 година, поради което
е сочен за баща на бас-китарата е първия комерсиално успешен модел на инструмент, наречен Fender Precision Bass. Този инструмент притежава нужните
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качества, за да стане популярен и предпочитан сред музикантите. До момента
на създаване на Precision Bass, басистите използвали основно контрабас за басовите партии в оркестрите. На въпроса на Том Уилър към Лео Фендер какво
го е подтикнало към създаването на дизайна на такъв инструмент в интервю
за списание Guitar Player, Лео казва: “Имахме нужда да освободим басистите от
тази голяма кучешка колиба, наречена контрабас.Това нещо обикновено беше
приковано за гърба на групата и басистът нямаше достъп до микрофон, за да
пее. Освен това групите ставаха по-малки - комбо състави и китаристите понякога имаха предимство, ако имаха инструмент с прагчета, на който можеха да
свирят басовата партия по-лесно.”1
Лео Фендер работи по дизайна на прототипа на Precision Bass през 1950 и
началото на 1951 година.

Feneder Precision Bass 1951
Инструментът представлява по-голяма версия на електрическа китара модел Fender Telecaster, с тяло с два рога, изработено от ясен (за разлика от тялото
на Telecaster, което е само с един долен рог). Разстоянието при струните от
струнника до нъта2, наричано за по-кратко “скала” е фиксирано на 34 инча дължина, която е осреднена величина на скалата на електрическата китара,
която е 251/2 инча и тази на контрабаса (варираща обикновено между 40-42
инча). Изборът на тази дължина на скалата има и чисто физико-акустическа
причина - понеже бас-китарата е настроена октава по-ниско от електрическата китара, то най-ниският тон е ми от контра октава. При по-малка дължина на
скалата има вероятност този най-нисък тон да е неясен и мътен като тембър.
Принципът е подобен на този при пианото - колкото по-ниски са тоновете, толкова струните, които ги възпроизвеждат, са по-дълги, за да се постигне нужната яснота на звука. 34-инчовата скала днес се приема за стандарт, особено при
4-струнните бас-китари. При 5 и повече струни, дължината на скалата може да
е 35-36 инча или повече, понеже обикновено се добавя тона си от субконтра
октава, разположен на кварта под стандартния строй.
Лео Фендер изработва грифа от клен и избира името Precision, което в пре1 Roberts, Jim. American Basses. San Francisco: Backbeat Books, 2003.
2 Нът - пластина, на която лежат струните при началото на грифа, изработвана обикновено от пластмаса, месинг или
животинска кост.
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вод значи “точен”, понеже новият инструмент има прагчета и съответно попрецизна интонация от контрабаса. Грифът е захванат за тялото с няколко болта. Звукът се предава към усилвател посредством един адаптер с единична
магнитна намотка с полюси под всяка струна. Хромирани капаци покриват
адаптера и струнника, като този на струнника има гумен заглушител, който
притиска струните, за постигане на по-краткотраен, приглушен тон.
С мисълта, че басистите най-вероятно ще предпочитат познат, но по-силен
звук, Лео Фендер изобретява нов усилвател - Fender Bassman. Китарните усилватели, създадени от него до този момент не могат да поемат ниските честоти,
генерирани от новият инструмент. Fender Bassmanе снабден с 26-ватов лампов усилвател и 15-инчов говорител Jensen.
Първата партида от Precision Bass напуска фабриката на Фендер през октомври 1951 година, без да бъде шумно рекламирана, но оставя трайна следа
в историята на бас-китарата и е копирана и имитирана до наши дни.
В следващите три години моделът остава без особени корекции. През 1954
година Лео Фендер прави някои сериозни промени. Първо той оконтурява
тялото като го стеснява в горната дясна част, за да може да е по-удобно при
позициониране на дясната ръка. Същото стеснение присъства и в задната
централна част на тялото на инструмента, като тези промени създават по-добър комфорт при свирене.
В средата на 50-те години Precision
Bass става достъпен в различни цветове като Olympic White, Foam Green и
Fiesta Red. През 1957 година главата
на грифа е променена, заемайки
формата на тази на модела електрическа китара Stratocaster. Струнникът
също е променен, като вече има четири подвижни легълца под струните, за разлика от двете до този момент, за по-точна настройка на висоSplit-coil адаптер
чината им. Най-важната и оснавна
промяна, която Лео Фендер осъществява е тази със смяната на адаптера на
инструмента. До този момент дизайнерът не е доволен от резултата и това,
което прави през 1955 година, регулирайки височината на всеки един от полюсите под струните също не го удовлетворява изцяло. Проблемът не е само
в начина, по който звучи адаптерът. С наличието на полюс под всяка струна,
инструментът произвежда много силна атака, която затормозява говорителите на усилвателите. Освен това типът адаптер с единична намотка често генерира нежелани шумове. Лео Фендер разрешава проблемите създавайки нов
дизайн на адаптер - така наречения split-coil. Той е двукомпонентен, като полю15

сите са два за всяка струна, разположени не точно под нея, а от двете и страни,
което прави предаването на звука на струната, много по-меко. Магнитите на
двете части са със срещуположни полярности, а намотките са без фаза, като по
този начин лютиерът създава първия адаптер, освободен от нежелани шумове
- himbucking pickup. Split-coil адаптерът е брилянтно решение и моделът
Precision Bassот 1957 година става едно от върховите постижения на Лео
Фендер, бидейки имитиран и до днес (включително и от самите Фендер, които
правят няколко копия на модела през различни периоди).

Precision Bass 1957
Според историка Ричард Смит, около 200 Precision бас-китари се призвеждат ежегодно от фирмата Фендер в началото на 50-те години. До 1959 година
производството нараства до 1000 броя на година. Тази статистика изглежда
достатъчно убедителна за Лео Фендер и го кара да се замисли за друг модел
бас-китара. През 1959-та година той започва работа по дизайна на това, което
ще стане Jazz Bass. В интервю за списание Guitar Player, Том Уилър пита Лео
Фендер за концепцията зад създаването му. “Вижте, това е като при колите” отговаря Лео. “Започвате със стандартен модел, след което правите луксозен
модел - Кадилак версия. Той имаше по-тесен гриф и поизместена форма на тялото: беше просто по-специален3.” Новият бас има и по-сложна електроника. За
разлика от модела Precision, Jazz Bassима два адаптера с единични намотки.
Полюсите също са разположени
около струните - по два за всяка.
Прототипът има три потенциометъра - два за усилването на всеки
от адаптерите и един затон-корекция: намаляване на високите честоти. По неизвестна причина Лео
Фендер променя тази конфигурация в “stack knobs”, при която върху
всяко от копчетата за усилване на
Адаптери с единична намотка на Jazz Bass адаптерите е добавено по-малко
копче, което коригира честотно звука.Както споменава Лео грифът на Jazz Bassе
3

Roberts, Jim. American Basses. San Francisco: Backbeat Books, 2003.
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по-тесен при нъта, в началото на грифа - 1 и 1/2 инча, за разлика от този на
Precision, койтое1 и 3/4 инча в тези години на производство. Грифът също така е
и по-тънък, но размерите могат да варират поради намесата на ръчна обработка. Моделът е снабден и с хромирани капаци - един за адаптера до грифа и един,
по-голям, който покрива адаптера до струнника и самия струнник. Този по-голям капак е украсен с буквата “F” - първата буква от името на фирмата.

Jazz Bass от 60-те години
Повечето изпълнители премахват тези капаци и ги заменят с такива с гумени заглушители за струните. Фингърбордът4 е от “розово дърво” с маркери
(ориентирни точки на грифа на 3-та, 5-та, 7-ма, 9-та, 12-та - октавова, 15-та, 17-та
и 19-та позиции) направени от глина, а след 1964 година за тяхната направа се
използва седеф. Много от моделите бас-китари се появяват в бутикови цветове
- Фендер предлагат 14 различни цвята освен стандартния “сънбърст” - станал
емблематичен за фирмата, при който цветовете се преливат: от тъмно кафяво
по краищата на тялото, през червено и оранжево, до жълто в центъра. При някои инструменти цветът на главата на грифа съответства на цвета на тялото.
След като през 1956 година фирмата за музикални инструменти
“Данелектро” създава 6-струнните бас-китари UB1иUB2, настроени една октава
под електрическата китара (EADGBE), които стават особено популярни в звукозаписните студия в Нешвил5, Лео Фендер решава да направи своя версия на
тези инструменти. Той представя на пазара Fender Bass VI през 1961 година.

Fender Bass VI

4 От английски език - fingerboard: finger - пръст; board - дъска; има се предвид горния пласт дърво на грифа, за който
са прихванати прагчетата - обикновено от по-твърдо дърво.
5 По това време, а и до днес, Нешвил е център в южните Съединени щати, където е фокусирана музикалната индустрия и в частност американската кънтри музика.
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Оригиналната версия на тази бас-китара напомня на Jazz Bass, но има дължина на скалата 30 инча, три единични адаптера и три плъзгащи се превключвателя, които оформят 7 различни комбинации между адаптерите. Година
по-късно Лео Фендер добавя още един превключвател, който намалява ниските честоти.
Този инструмент никога не става особено популярен, но остава в каталога
на фирмата до 1975 година, а след това са му правени копия през 90-те години
в офшорната фабрика на Фендер в Япония. След 2000 година се изработват
отделни бройки от тези инструменти от майстори-лютитери в производствения отдел отдел на Фендер Custom Shop. Тук се правят копия на избрани модели китари и бас-китари, създадени от фирмата през годините, с особен фокус
върху детайлите. Тези инструменти са с цени, които са два или дори три пъти
по-високи от цените на инструментите, произведени във фабриките на
компанията.
На 5 януари 1965 година Лео Фендер продава фирмата си на корпорацията
CBS (Columbia Broadcasting System), след като е разширил параметрите и до
500 служители, работещи в 29 сгради и произвеждащи 1500 китари и бас-китари седмично.
През годините до днес марката Фендер сменя собствениците си няколко
пъти, като отделните ръководства имат различни политики относно дизайна и
производството на бас-китари. Това, което е създадено от Лео Фендер през
50-те и 60-те години на 20-ти век обаче остава запазена марка за фирмата и е
имитирано и копирано до днес - Fender Precision Bassи Fender Jazz Bass все още
намират място в различни стилове и музикални ситуации. Тези бас-китари са
едни от първите и може би най-популярните сред професионални музиканти,
любители и колекционери. Моделите Precison bassи Jazz Bass се произвеждат
от компанията и до днес в различните модификации.
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СОЛОВОТО ВОКАЛНО ТВОРЧЕСТВО НА ИВАН СПАСОВ
В ПЕРИОДА 1953–1963 ГОДИНА
Алия С. Хансе
Резюме: Настоящият доклад е част от научно изследване, чийто обект са соловите песни на Иван Спасов за глас и пиано. На този жанр е посветена немалка
част от цялото творчество на композитора. От създадените в периода 1953–1963
г. 26 предимно камерни творби, 16 представляват песни за сопран и пиано. Докладът
е фокусиран върху индивидуалния подход на Спасов към жанровата симбиоза между
човешки глас и поетичен текст в контекста на водещите изменения в музикалния
език в средата на XX-ти век.
Ключови думи: Иван Спасов, XX-ти век, символизъм, соноризъм, сонористика,
12-тонова техника, българска музика
Abstract: This report is part of a scientific study, which features the solo songs of Ivan
Spasov for voice and piano. This genre is dedicated to a large part of the composer‘s entire
work. 26 mainly chamber works were created in the period 1953-1963. 16 of them represent
songs for soprano and piano. The report focuses on Spassov‘s individual approach to the genre symbiosis between human voice and poetic text in the context of the leading changes in
musical language in the mid-20th century.
Key words: Ivan Spassov, XX century,symbolism,sonorism, sonoristics, Twelve-tone technique, Bulgarian music
За композитора Иван Спасов периодът 1953–1963 г. може да се определи
като етапен. През този период той завършва своето професионално образование като хоров диригент и композитор. Същевременно това е и първо творческо десетилетие на прохождащия творец. В София, от ръцете на Панчо
Владигеров, той приема визията за голямото изкуство – като мисия, която не
търпи компромиси и следователно изисква върховно владеене на „занаята“.
Но във Варшава е неговият досег с конкретните измерения на този занаят.
През това време Полша е сред важните центрове на музикалния авангард в
Европа. В условията на един културен живот и политически режим, значително по-свободен, отколкото в България, не се препятства достъпът до новаторски завоевания и не се слагат предварителни етикети на резултатите от творческите търсения. А периодът е наситен и с двете. Спокойно може да се твърди, че 50-те години са пресечна точка на почти всички важни авангардни тенденции в музиката на XX-ти век. Но тоталният сериализъм на П. Булез, електроакустичната музика на П. Анри, алеаториката на Дж. Кейдж са всъщност продължения на водещи процеси, положили начало десетилетия по-рано и останали скрити или с тенденциозна присъда у нас. Именно в недрата на полската6
6 Те съвпадат по време с интелектуалните провокации на композитори като Джон Кейдж, експериментиращи въздействието на различни видове звуци, шумове и дори на тишината като единствен градивен материал за композиране на
художествени творби. Един от ярките примери за това е произведението „4’33“ от 1952 г.
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композиторска традиция от средата на миналия век се зараждат и тенденции
по отношение на организацията на музикалния материал, свързани с т. нар.
соноризъм7. В акта на творческо преосмисляне на концепцията за художествен звук на образно-емоционално и естетическо ниво водеща роля има стремежът за максимално приближаване на звуковата палитра към многообразието от цветове в картините на заобикалящия свят. Новият идейно-конструктивен подход към звука довежда до революционна промяна в традиционно установения баланс на изразните средства в музиката. Основна роля при соноризма и производната му алеаторно-сонорна техника играе тембърът. Сред
ярките представители на соноризма като направление в полската музика са
композитори като Х. Гурецки, К. Сероцки, К. Пендерецки.
Тласъкът, който Спасов получава от световните достижения на западноевропейския авангард през 50-60-те г., определя облика на композициите му
във всички жанрове. „Непрекъснатият досег с класическа и авангардна световна музика, е фактор, влияещ върху творчеството му.“8
Жанрът, в който Иван Спасов започва творческия си път е соловата вокална музика. Този жанр заема немалка и значима част и по отношение на цялостното му творческо наследство – сред впечатляващото число от над 310 партитури в различни музикални и музикално-сценични жанрове, около 80 са солови песни за глас и пиано. Силното присъствие на този жанр е заявено още в
разглежданото тук първо творческо десетилетие. Към него в хронологичен
ред принадлежат песните „Минавам като всички минувачи“ за сопран и пиано
по текст на Иван Радоев (1953 г.); „Раждане на зората“ за сопран и пиано по
текст на Христо Ясенов (1956 г.); „Обичам тишината“ за сопран и пиано по текст
на Христо Ясенов (1956 г.); Четири песни за сопран и пиано по текстове на
Димчо Дебелянов (1957 г.) – „Сложи ръка на мойте устни“, „Утро“, „Отдих“ и
„Молитва“; „Ноктюрно“ за сопран и пиано по текст на Владимир Башев (1959
г.); Четири полски лирики за сопран и пиано по текстове на Ирена Рейт (1962
г.) - „Czy ten dzień jest dzisiaj prawdziwy” (“Дали този ден днес е истински“),
“Spadam pod ciężarem gwiazd” („Падам под тежестта на звездите“), “Chociaż nie
widzę dobrze” („Въпреки че не виждам добре“), “Kilka słów o księżycu” („Няколко
думи за луната“); Четири песни за сопран и пиано по текстове на Николай
Лилиев (1962 г.) – „Самата нощ е отразила“, „И в шеметна забрава гасна“, „Светло
утро“ и „Тихият пролетен дъжд“.9
Още първата творба, която 18-годишният тогава Иван Спасов започва да
композира през 1952 г., принадлежи на разглеждания жанр. Това е песента
7 Терминът принадлежи на Й. Хомински. Вж. Путилова, С. Соноризм как художественное явление в польской музыке
второй половины ХХ века. Москва, 2011
8 Славинска, Р. Хронология и характеристика на жанра „песен за народен хор“. Пловдив: Акт мюзик, 2009, с. 94
9 През тези години Спасов създава още и първата си по-крупна творба – ораторията „Поема-плакат“ („Октомври
1917“) с авторско либрето по текстове на Владимир Маяковски (1959 г.), три сонати за различни инструменти (1959– 1960
г.), две песни за хор (1956г.; 1961 г.), „Малка българска сюита“ за пиано и Първата си симфония, с която завършва обучението
си по композиция в Полша през 1962 г.
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„Минавам като всички минувачи“ за сопран и пиано по текст на Иван Радоев. В
този първи опус композиторът заявява особен афинитет към високия женски
глас. В своите книги, статии и публикувани интервюта, Спасов говори за привързаността си към съвършенството на човешкия глас и по-конкретно – към
тембъра на сопрана.10 В по-крупните творби на Спасов, сопрановият глас продължава да бъде водещ (като напр. „Човечеството - ХХ-ти век“ – оратория за
сопран, бас-баритон, смесен хор и оркестър; „Канти Ламентози“ за два сопрана и камерен оркестър и т.н.). Изобилието от вокални творби за сопран е знак,
че решенията на Спасов не са просто случайни опити в търсене на себеизразяването, а осъзнато следван път към достигане на концептуално съвършенство. Композиторът предлага на слушателя художествено реализирана идея,
която е премислил в дълбочина, почувствал я е и чрез нея декларира собствените си виждания за красивото и стойностното. Разбира се, ранните творби не
носят ясен ориентир за бъдещия индивидуален стил и почерк на Спасов и
това е нещо, което твърде силно го отличава от примера на неговия учител П.
Владигеров. В този ред на мисли бих си послужила с думите на самия композитор: „Пред мен стоеше въпросът кое от всичко, което знам и мога е най-естествено за моя начин на мислене, за моя темперамент, за моя идеал за красиво....
За сега все още не говоря за изразните средства, за техниката, а за психо-интелектуалната страна на въпроса.“11 Впечатляващо е, че тези думи са споделени,
когато той почти навършва 60 години. Освен като обобщаващи за мащабното
му творчество, включително в инструментални, оркестрови, музикално-сценични и кантатно-ораториални жанрове, те могат да бъдат определени и като
изява на едно непрестанно търсещо и усъвършенстващо се творческо мислене. Ако това се счита за някакъв вид равносметка на твореца за собствения му
творчески път, то тези думи от първоизточника безспорно са безценни за всеки млад изследовател.
Камерното вокално изкуство представлява триединство между текст, глас
и инструмент (най-често пиано). Иван Спасов е изключително внимателен и
прецизен в избора на поетичен текст на своите вокални творби. Синтезът
между изкуството на поезията и авторовата музика са сериозна предпоставка
за размисли, съждения и анализи. Освен че жанрът „песен“ (и други вокални
жанрове) се отличава от инструменталното изкуство поради наличието на
текст, то и непосредственото му въздействие върху слушателя до голяма степен се дължи на текста. При Иван Спасов текстовете на песните са върху добре
подбрана „висока” поезия. В това първо десетилетие от творчеството си
Спасов до голяма степен се фокусира върху поезията на символисти като
Димчо Дебелянов, Христо Ясенов, Николай Лилиев. Символизмът е течение в
10 В песните за глас и пиано от цялото творчество на композитора единствената песен, която не е за сопран, е песента
„Свобода“ за бас и пиано по текст на Пол Елюар от 1970 г. (бел. авт.)
11 Ангелов, А. 60 стъпки по пътя към Храма. Пловдив: Хермес, 1994, с. 21
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модерното изкуство от началото на XX-ти век, което дава нов израз на връзката между човека и обществото, между твореца и действителността. Естетиката
на символизма изразява нов художествен модел на света. С други думи – създава нова художествена реалност чрез изкуството според самия Спасов.
Символизмът е тясно свързан с т. нар. втора реалност – духовната. Творчеството
на символистите е насочено към вътрешния свят на отделната личност, то е
стремеж към изразяване чрез изкуството на невидимото в природата и човешката душа. Идейната платформа на символизма е близка до Иван Спасов,
за когото: „Прекалено сложна е връзката човек-общество-природа, прекалено
сложен е и самият човек. А целта на изкуството е именно човекът, отделният човек. И то не да го „изобразява“, а да създава негов художествен адекват...“12
Композиторът често говори за емоционалния контекст в произведенията си.
„Играе с текста много по-сложно, търси контекста, потапя ни в него чрез музикалната фраза; по-късно „игрите“ стават много по-комплицирани.“13
Лириката на тези текстове се допълва от характеристиките на предпочетения
сопранов тембър.
През това първо десетилетие от творчеството си Спасов все още максимално се придържа към първообраза на избрания от него поетичен текст. В
първите вокални образци това естествено предопределя едно традиционно
съотношение между трите компонента текст, вокал и клавир, което съхранява
и традиционните очертания на жанра художествена песен с клавирен акомпанимент. Това е характеристика на първата песен – „Минавам като всички минувачи“, в която текстът не е подложен на никаква промяна и налага своята
фабула върху формата и драматургията.
В следващите опуси се наблюдава тенденция към засилване на индивидуалния прочит на текста в един непреднамерен, но осъзнат стремеж към нарастваща изява на творческата рефлексия. Подчертаване на определени думи
или фрази чрез тяхното повторение, определена избирателност спрямо конкретни строфи от стиха са сред най-видимите следи от тази селективна дейност. Например в песента „Обичам тишината“ (1956 г.) по текст на Христо
Ясенов формата се рамкира чрез повторение на поетичния текст от началото
на стиха. В песента „Отдих“ (1957 г.) по стихотворение на Димчо Дебелянов
вторият куплет изобщо не е експониран, а последният ред от стихотворението е повторен, като по този начин се цели засилване внушението. Песента „И в
шеметна забрава гасна“ (1962 г.) е по стиховорението на Николай Лилиев:
„Луната висне като плод“. Заглавието на песента е взето от четвъртия стих на
оригиналния поетичен текст. В тази песен композиторът прави своя избор
върху второто и четвърто четиристишие от стихотворението. С всяка следваща песен подходът към текста става все по-селективен. От друга страна прави
12
13

Спасов. Ив. Небесносиньо утро, пладне и път след пладне. София: 1989, с. 65
Дочева, Е. Мисъл, горест и самотността.//Култура, 2004, №4.
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впечатление изграждането мелодиите на песните върху принципа „тон-сричка“. Това се отнася за всички песни от периода 1953-1963 г. По-скоро трайностите на тоновете са съобразени с логическите ударения в текста, така че
един тон може да се повтори неколкократно с различна трайност в полза на
думите от стиха. Получава се естествена симбиоза и равнопоставеност между
поетична и музикална строфа.
Пример 114

Кръгът от теми в полезрението на младия Спасов засяга творческото интерпретиране на тишината – в песните „Обичам тишината“, „Утро“ („След бури
– мир и тишина“), „Ноктюрно“ („по-добре да стоим все така мълчаливи“); нощта –„Ноктюрно“ („...и нощта се превръща в светлини“), „Утро“ („след нощ безбрежна светлина“), „Отдих“ („посред нощ, ах, недей ме смущава“), „Самата
14

Ръкопис, предоставен от проф. Василка Спасова
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нощ е отразила“, „Превивам се под тежестта на звездите“, „Няколко думи за луната“; скръбта – в песните „Сложи ръка на мойте устни“ („Да не надвие скръб
безмерна“), „И в шеметна забрава гасна“ („като печал преди раздяла“) и самотата – „Минавам като всички минувачи“ („затуй сега се чуди, че съм сам“), „И в
шеметна забрава гасна“ и т.н. Всички тези теми, проявили се още в това десетилетие, отразяват индивидуалната еволюция в творчеството на Спасов.
Тематиката в песните му от ранните години прави заявка за дълбочина и сериозност в композициите му и това са характеристики, които се развиват и бележат целия му творчески път.
Разглежданите тук творби за глас и пиано поставят Спасов сред композиторите, които третират равноправно клавирната и вокалната партия. Пианото
и човешкият глас са равнопоставени в експонирането на формата и съдържанието на творбите. В първите песни от разглежданото десетилетие клавирната партия все още изпълнява и роля на акомпанимент, като поставя хармоничната основа на творбите. Тя подсилва експресивността на емоционално-съдържателната природа на човешкия глас с богати динамични и темпови
нюанси.
В опусите от 1959 г. и след това клавирната партия все по-осезаемо участва
във формообразуването и развитието на драматургията. По този начин, наред
с нарастващата индивидуализация при работа с поетичния текст, още един
фактор - инструменталният – постепенно нарушава функционалните норми,
типизирани през романтизма в жанра песен с клавирен акомпанимент.
Вероятно това е една от водещите причини още на този ранен етап композиторът понякога да отстъпва от жанровата категория песен и да я заменя с понятие („ноктюрно”, „лирики”), което по адекватен начин да отговаря както на
художествения замисъл, така и на конкретния резултат.
Първите песенни образци на Иван Спасов като „Минавам като всички минувачи“, „Раждане на зората“ и „Обичам тишината“ се характеризират с тонално мислене и мелодическа кантиленност на музикалните построения. В тези
партитури все още фигурират арматурни знаци. Емоционалните състояния на
самотата и скръбта, изразени чрез тишината и нощта, както бе споменато порано, още в първите песни на Спасов намират музикален израз чрез минорни
тоналности: „Минавам като всички минувачи“ в ми минор, „Обичам тишината“
в ла минор и т.н.
За атонална музика при Спасов може да се говори за пръв път в песента
„Ноктюрно“ от 1959 г., в която е налице спонтанно проявил се принцип на тоново подреждане, което буди асоциации за серия (ре, до диез, до, си, фа диез,
сол диез, фа, сол).
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Пример 2

Според едно от твърденията на Спасов 12-тоновият стил е най-естественият начин на писане за него от 1964 – 1965 г.15 Но серийни принципи започват
да се откриват още в творбите му от 1962 г., респективно – във вокалните му
опуси. Именно в тях, като мащабно изявен жанров клон, става проследима
еволюцията в езика, при която тоналното мислене на първите песни постепенно отстъпва и остава на заден план. Тази промяна вече е факт в създадените през 1962 г. в Полша Четири полски лирики за сопран и пиано по текстове
на Ирена Рейт („Czy dzień ten dzisiej rzeczywisty”, „Padam pod ciężarem gwiazd”,
„Choć wzrok mój cienki”, „Kilka słów o Księżycu”)16. През същата година Спасов
създава и Четири песни за сопран и пиано по текстове на Николай Лилиев –
„Самата нощ е отразила“; „И в шеметна забрава гасна“; „Светло утро“ и „Тихият
пролетен дъжд“17. В тези песни принципът на неповтаряемост до пълно изреждане на 12-те тона от хроматичния звукоред по хоризонтал и вертикал се
забелязва съвсем отчетливо. Това се вижда например в песента „Тихият пролетен дъжд“, в която додекафоничният ред ми, ми бемол, си бемол, фа, ла бемол,
сол, ре, ла, ре бемол, до, си и фа диез структурира първите четири метрични
времена на въвеждащата клавирна партия.
15 Спасов, Ив. Изповед на един композитор. Пловдив: 2004, с. 155
16 Интересно е да се отбележи, че през 1966 г. той включва тези песни в музиката към театралния спектакъл „Мнимият
болен“ по едноимената пиеса на Молиер. (бел. авт.)
17 Изпълнени за пръв път в Полша през 1962 г. (бел. авт.)
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Пример 318

В интервю на проф. д-р Анда Палиева с композитора Иван Спасов от 1984
г., публикувано в сп. „Българска музика“, той говори за сериалната техника като
за свой роден език, тъй като утвърждаването му като композитор съвпада с
явлението „нова“, „модерна“ музика. Творецът от времето на авангардизма в
музиката и част от българския музикален авангард приема за естествено да
бъде „закърмен“ с актуалните композиционни техники и да ги използва пълноценнобез да губи внушителността и емоционалната съдържателност на музикалните творби. Слушайки музиката на Спасов и четейки литературното
наследство, което е оставил след себе си, стигам до извода, че привидно ограничаващите закони и норми, които поставят серийната и сериалната техника,
всъщност освобождават твореца. „Все повече 12-тоновата система се превръща в една широка платформа, която никого не ограничава, а служи на композитора като база за творчески полети“19 Сякаш за него отказът от тонално
мислене, направен през това първо творческо десетилетие, е едно отърсване
от ненужни окови, акт, на чиято база равнопоставеността на 12-те тона се възприема като своеобразна либерализация в претворяването на композиционните средства.
В заключение – още в най-ранния период, очертан в интервала 1953 – 1963
г., Иван Спасов създава редица творби за сопран и пиано, чиято висока худо18
19

Ръкопис, предоставен от проф. Василка Спасова
Спасов, Ив. Изповед на един композитор. Пловдив: 2004, с. 133
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жествена стойност и дълбочина поставя солидната основа на едно самобитно
и неподатливо на компромиси творчество. Естетическите възгледи на композитора намират свой лирически израз в творбите му от този жанр. В търсенията си да изрази най-точно своите виждания Иван Спасов защитава богата
палитра от творчески идеи. Добрият вкус и усет към поезията стават предпоставка за появата на един нов художествен свят, който, като неотменима част от
музикалната култура на XX-ти век, продължава да вдъхновява и буди основателен интерес.
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МУЗИКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Андреас Г. Триантафиллидис
Музикален педагог в терапевтичен център Анеми в гр. Серес, Гърция
и преподавател по тамбура в Музикално училище в Гърция
MUSIC AS A MEANS OF THE EMOTIONAL DEVELOPMENT OF
CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Andreas G. Triantafyllidis
Music educator at the ANEMI treatment center in the city of Serres. Greece
Professor of Tamboura at the Musical schools of Greece
Резюме: Настоящият текст споделя опита ми като музикален педагог и музикотерапевт в терапевтичен център в гр. Серес, Гърция при работа с деца със специални образователни потребности и възможностите на музиката да стимулира
емоционалното им развитие. Основна дейност на Дружество АНЕМИ20 в гр. Серес е
предоставяне на терапия предимно на деца със специални потребности. Основната
цел е включването им в социалната общност, за което се ползват възможностите
на специални програми за социализация и творчески занимания. В рамките на терапевтичната интервенция се включва музикалното възпитание и
музикотерапията.
Ключови думи: музикален педагог, музикотерапия, деца със специални образователни потребности
Abstract: With this text I would like to share my experience as a music educator and music therapist, working with children with special educational needs, in the therapeutic center
ANEMI located in the city of Serres in Greece. It analyzes the capability of music to stimulate
their physical development. The main activity of the ANEMI club in the city of Serres is the
provision of treatment mainly to children with special needs. The main objective is to integrate
them into society,to exploit the potential of specific programs of socialization and creative
occupation. The context of therapeutic intervention includes music education and music
therapy.
Keywords: musical pedagogue, music therapy, children with special educational needs
За дейността на Дружество АНЕМИ21 в гр. Серес е създаден специален терапевтичен център, който е в услуга на семействата, които отглеждат деца със
специални потребности. Родители или настойници придружават децата в центъра и търсят професионална помощ, подкрепа. Така тяхното дете става пациент в терапевтичния център. Действията, които се реализират от специалисти20
21

Според писмо на Председателя на дружеството Т. Мегиани, специалист педагог.
2 Според писмо на Председателя на дружеството Т. Мегиани - специалист педагог.
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те в центъра, следват следните етапи: А. Диагностика, Б. Терапевтичен план, В.
Терапия, Г. Контрол на резултатите от терапията. Организацията на работа в
терапевтичния център е такава,че включването на музикалния терапевт в терапевтичния екип на конкретно дете може да стане на етапа Б. Това означава,
че са преценени възможността музикално занимание с терапевтичен ефект да
се проведе именно с това дете, определени са целите, които се преследват,
описани са физическите, психическите и емоционалните особености на детето и специалните изисквания, с които задължително трябва да се съобрази
музикалният педагог при провеждане на занятие.
Формирането на групи деца за провеждане на музикално занимание в
центъра е винаги проблематично, зависи от заболяванията на децата, от тяхното състояние в конкретен момент или период. Освен това, центърът обслужва определен район (гр. Серес и околностите му) и това е ограничение.
Поради това, ако обстоятелствата позволяват да се формира група, то тя се
състои от 2-3 до 5 деца максимум.
Когато се говори за педагогическа дейност с деца, основната опорна точка
винаги е възрастта. При децата със специални потребности понятието възраст е много относително. Музикалният педагог е длъжен гъвкаво и творчески да използва своите знания, тъй като всеки случай е отделен, специфичен и
изисква индивидуален подход в детайлите. В моята дейност като музикален
педагог в терапевтичния център в гр. Серес от 2016 г. имах възможност да натрупам известен, макар и кратък опит. В рамките на терапевтични планове
съм работил и продължавам да работя с малки групи деца (пациенти на центъра), обединени според техните способности за възприятие, двигателните,
умствените и емоционалните им възможности, възрастта и интересите им.
Провеждал съм и индивидуални занимания. Децата със специфични разстройства имат специални образователни проблеми и е необходимо да
им се оказва комплексна подкрепа и от медицинска, и от педагогическа
гледна точка.
Организация на занятията с приложение на музиката като терапевтично средство
В практическата ми дейност като музикален педагог в центъра на
Дружеството АНЕМИ в гр. Серес за работа с деца със СОП прилагам една творческа компилация от философиите, принципите и идеологиите на няколко,
доказани в практиката, приложими за случая успешни педагогически и музикално-педагогически методи и подходи: подхода Орф-Шулверк, подхода
Золтан Кодай, метода Монтесори, Р. Щайнер.
В следващото изложение е предложен един обобщен технологичен модел
на организация за провеждане на занятие с музика с деца със СОП с терапевтична цел в рамките на терапевтичния център в гр. Серес.
Провеждането на едно занимание с дете с цел да се научи да изпълнява
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една песен минава през различни стадии, в които се прилагат разнообразни
дидактически похвати. Като начало трябва да се привлече и задържи вниманието на детето с подходящ избор на песен, която да събуди у него положителни
емоции и да го предразположи към по-нататъшен контакт.
След това музикалният педагог винаги трябва да избира правилно начина,
по който ще учи детето (или децата, ако са в група) на избраната песен. Децата
трябва постепенно чрез дейностите да разбират това, което им се преподава
и да го затвърждават.
Ходът на музикалното занимание следва основно идеята на К. Орф за креативния начин на работа с деца в комбинация с препоръката за провеждане
на занятие с музика като терапевтично средство в сферата на специалната педагогика. Занятието протича винаги по предварително детайлно обмислен
модел с конкретен сценарий, организиран от музикалния педагог и съгласуван внимателно с останалите специалисти от екипа, предвид конкретните специални физически и психически особености на децата, с които ще се провежда. Винаги се предвижда в музикалното занимание да се редуват моменти на
усвояване на различни модели на работа чрез ритъм, говор, движение и музика, както и включване на моменти на персонална изява на всяко дете от групата чрез имитация и/или импровизация. По този начин, в този креативен работен процес, се стремя всяко дете да има възможност да се почувства равноправен участник в групата, заявявайки своето присъствие в нея. Освен това, да
се учи да се съобразява с останалите членове на групата, запазвайки собствената си индивидуалност.
А. Етап на загряване. Има за цел да подготви психически, духовно и физически децата за основната работа. В началото децата се учат да се движат ритмично, да слушат и да подражават на различни внимателно подбрани и добре
преценени звуци. Насърчават се да използват за основен и най-достъпен музикален инструмент своето тяло посредством практикуване на различни техники като звуково подражание с уста, потропване и щракане с пръсти, пляскане с ръце, тропане с крака и др. Това е своеобразен начин да се активизира и
вниманието на всяко дете. След като групата бъде подготвена емоционално,
когнитивно и социално, терапевтът може да премине към методичното преподаване на песента.
Следващата стъпка е подходът към песента. Тук има няколко етапа – на
слушане, на заучаване и на затвърждаване, които ще се реализират съответно
в етапите на преработка, на действие и на обратна връзка.
Б. Етап на преработка. Подхождайки към основната дейност – заучаване на
песента, децата от групата слушат песента. В случай на работа с деца със специални образователни потребности, следвайки нишката на привличане и задържане на вниманието им, е наложително песента, която ще им бъде предложена, да е съобразена с културните особености на децата, да им хареса вед30

нага, да ги заинтригува, да събуди у тях приятни чувства на радост и удоволствие и по този начин да навлезе деликатно в техния емоционален свят.
В. Етап на действие. Това е централният етап на занятието, който в конкретния случай се явява етап на заучаване на песента. Етапът на заучаване на
песента е също много деликатен проблем, поради своята трудоемкост, особено в случаите на деца с умствена изостаналост, със говорни нарушения, със
синдром на Даун, с аутизъм и други.
Трябва така да се подходи с децата от групата, че те да желаят да заучават
песента, която им е предложена и точно това да е нещото, което те искат да
правят в този момент. По този начин се създава благоприятна среда за подкрепа и развиване на потенциалните таланти на всяко дете. Последното не е
никак лесна задача. Нивото на справяне с нея е свързано с притежанието и
проявата, от страна на музикалния педагог, на много лични качества, на професионализъм и силно зависи от натрупания житейски и професионален опит.
„Професионалните компетентности на съвременния специалист по музика в
общото образование са комплекс от специфични умения и способности, които са така организирани, че осигуряват успешното поведение в професионални ситуации. Като тук е важно да се отбележи, че професията на учителя по
музика „оживява“ чрез специалиста, защото тя функционира чрез човека, който я упражнява“ [Коловска, 2015, с. 132].
Г. Етап на обратна връзка. На този етап следва да се извърши проверка на
постигнатите резултати във връзка с поставените цели. Детето трябва да получи стимули само да изпълнява песента и да му се предостави възможността да
изрази себе си и чувствата си чрез песента, да изпита чувства на доволство и
удовлетворение. Така себеизразявайки се чрез изпълнението на песента по
собствен творчески начин, чрез музика, детето обогатява психо-емоционалния си свят, а сътрудничеството с педагога в процеса на заучаване на песента
го учи по своеобразен начин да приема и уважава всеки човек. Не на последно място, изпълняването на песента е пряко свързано с дейностите пеене, импровизация, танци и движение.
Д. Етап на възстановяване. На този етап се осигурява възможността на децата от групата да се отпуснат. Най-често подхождам към организиране на
дейности за подреждане на музикалните инструменти и на някои от използваните дидактически материали в работното помещение. Има случаи, когато се
преценява, че децата просто трябва да се оставят в лек свободен режим (разговор, оглеждане на инструменти и други предмети от стаята, които са им привлекли вниманието и т.н.), за да могат да преживеят натрупаните емоции в
свой собствен ритъм и свят.
В заключение трябва да се отбележи, че слушайки музиката и изпълнявайки я (в рамките на песента), детето постига известно психическо освобождаване и се възползва от предоставената му възможност да изрази и сподели събу31

дилите се у него емоции. „Създава се творческа радост, повишава се общият
жизнен тонус, а създалото се настроение оказва особено благоприятно влияние върху заниманията с творческа дейност въобще“ [Коловска, 2005, с. 9].
Музиката като средство за емоционалното и културно развитие на
децата
Вглеждането в емоционалния свят на децата поражда естествената необходимост от проява на безусловно уважение към техните чувства. Децата
трябва да бъдат научени да вярват в себе си, да вярват на родителите си, на
учителите си, да решават сами проблемите си и така да придобиват самоуважение. „Подготвяме детето не за училището, а за живота“ [Тимошенко, 2015, с.
135]. В тази връзка на тях трябва да им се покаже как да управляват чувствата си, за да постигнат самоконтрол на движенията, хармонични отношения с
другите, да развият способности за комуникация с връстниците, да си сътрудничат в рамките на групови дейности, като така укрепват доверието в себе си.
Така те ще се израснат по-здрави и ще се изградят като по-устойчиви и приспособими деца.
Чрез музикалното възпитание детето се научава да управлява своите емоции, изгражда се като личност. Музиката му помага да изрази вътрешния си
мир и да се освободи от различни отрицателни чувства. „Непосредствените
усещания за качествата на музикалния тон, за мелодията и ритъма и др. способстват за развитие на чувствата, на емоционалната отзивчивост на подрастващите към музиката“ [Спасова, 2019, с. 27].
Музикални дейности в заниманията на децата със СОП
Във връзка с основните дейности, прилагани в организацията на музикално-терапевтично занятие със деца със СОП, тук е отделено внимание на основни, свързани с музика дейности – слушане, пеене, импровизация, танц и
движение, музика и живопис.
Слушането е основна дейност, чрез която се осъществява връзката между
индивида и заобикалящи го със звуци свят. Със своите възприятия детето
опознава света, а чрез слушане опознава звуковия свят около себе си.
Известен факт в музикалната педагогика е, че за децата слушането на песни е по-подходящо, защото текстът помага на концентрацията им. Детето се
концентрира по-добре в слушането на музика, когато същевременно самото
то се изразява с движение. На покъсен етап с движението изразява и осъзнава
по-добре музикални понятия като темпо, динамика, лад, метрум, ритъм, мелодия, хармония, форма.
При слушането има много възможности за децата: да слушат жива и записана музика; да слушат музика, която да изразява вътрешното им настроение и
която има връзка с интересите им; да слушат музика, която да стимулира фантазията им; да драматизират истории, стихове като естествена последица от приятното слушане; да реагират на слушаната музика с движения на тялото и др.
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Пеене. За пряката работа, свързана с пеене, е важно да се познават и някои
чисто технически аспекти. Гласът има важна роля при общуването, позволявайки чрез него да се изразяват и определени емоции. Неговите качества силно се влияят от определени болести и от възрастта.Всъщност, при пеенето се
използват всички ресурси на човешкото тяло.Това е изключително важно,
особено, когато дейността пеене се прилага при деца със СОП, при които физическите данни са с различни възможности и е възможно да се появят своеобразни затруднения.
В музикално-педагогическата работа при деца със СОП едно от най-сериозните професионални и творчески предизвикателства е да се доведе обучаемия в неговата зона на комфортс цел да разгърне своя творчески потенциал
за интерпретиране и за споделяне на емоциите от песенния текст.
Импровизация. В моментите на импровизация децата са активни и удовлетворени и за тях определено няма значение толкова резултатът, колкото процесът на творческата изява. Именно това трябва да се има предвид в педагогическата практика при деца със СОП. В тази връзка, по време на едно занятиемузикалният педагог очаква, в проява на тяхната свободна творческа воля, импровизирайки децата да рисуват, когато слушат музика, да изпълняват музика с
движение,собственоръчно да изработват прости музикални инструменти.
Танц и движение. Движението позволява на въображението да се изяви
без думи. Движението се явява своеобразен начин за изразяване, за забавление, за релаксация, подпомагащ всестранното развитие на възприятията.
При работа с деца със СОП традиционните методи и подходи, свързани с
танца и движенията, трябва внимателно да се филтрират. За избягване на проблемни ситуации трябва предварително да се обсъди, съвместно с другите
специалисти и с родителите на децата, всяко движение и танц, които биха могли да се включат в занятието, отчитайки индивидуалните физически и ментални възможности на всяко отделно дете.
Други методи – музика и живопис. „Връзката с другите изкуства – поезия,
изобразително изкуство, танц значително усилва основното впечатление от
дадено музикално произведение“ [Коловска, 2011, с. 13].Чрез естетическата
наслада от музиката и живописта детето се разтоварва емоционално върху
хартията, правейки форми, картини, които изпълва с цветове. В зависимост от
това, което чувства, цветовете понякога са студени (нещо, което подсказва
размишление, тъга, безпокойство), а понякога топли, които показват радост,
интензивност, оптимизъм, доволство от живота. „Изобразявайки“ звуците, то
развива фантазията си като рисува елементи от природата, пейзажи, семейни
мигове, фантастични същества и сцени от приказки и др. Всичко това помага
на детето със СОП да изразява емоционалното си състояние и да се доближава към своето душевно равновесие.
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Обобщение. Съприкосновението с музикалния свят, който изживяват децата по време на терапевтичните занимания с музика, събужда у тях палитра
от емоции. Възможностите да пеят, да се движат, да интерпретират и импровизират им помагат да изразяват своя емоционален свят. Особено се очароват
децата от звученето на песен и музикален инструмент, удоволствието което
изпитват остава неприкрито. Очарованието от звука ги завладява и те се успокояват. Освен това постепенно започват да различават видовете музикални
инструменти, да ги назовават и постепенно да ги ползват в една или друга степен, да импровизират и т.н.
Музиката е един необятен свят. Всекидневно в музикалната ми работата, с
много любов и разбиране се стремя да разкрия богатството на музиката и да
помогна на всяко дете да намери себе си в нея. Музикалното възпитание е
прекрасен израз на изкуството, което ражда и развива социални отношения.
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ТЕХНИЧЕСКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ
ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА КОНКУРСНИТЕ КОНЦЕРТИ
ЗА ВИСОКА ВАЛДХОРНА
Асен Цв. Ангелов
TECHNICAL AND INTERPRETATION PROBLEMS IN THE
ASSIMILATION OF THE COMPETITIVE CONCERTS
FOR HIGH FRENCH HORN
Asen Tzv. Angelov
Резюме: Цел на професионалното обучение по валдхорна е усвояването на основен виртуозен репертоар, показващ уменията на инструменталиста на различни
форуми. Солови концерти за валдхорна са композирани в различните епохи, от
Барока до днес, като в този жанр се открояват няколко представителни, „задължителни“ концерта, с чието изучаване педагогът трябва да „прескочи бариерата“, да
изведе студентите си до нивото на най-добрите постижения на изпълнителско
майсторство. Темата на настоящия доклад разглежда елементи от инструменталния език за валдхорна и оркестър в двата репертоарни концерта –Концерт №4,
Esdur от В. А. Моцарт – KV 495 и Концерт №1, Esdur, опус 11 от Рихард Щраус, произведения с изключително важно значение за валдхорновото изкуство. Разгледана е
изпълнителската проблематика и трудностите, които трябва да преодолее
интерпретаторът.
Abstract: Purpose of the french horn professional training is the assimilation of a basic
virtuoso repertoire showing the skills of the instrumentalist in different forums. French horn
solo concerts are composed in different epochs, from Baroque to the present, with a number of
representative, “obligatory” concerts, with which the pedagogue must “skip the barrier”, bring
its students to the level- of the best achievements of performing mastery.
The theme of this report deals with elements of the instrumental language for French horn
and Orchestra in the two repertoire concerts - Concerto No 4, E major by W.A.Mozart- KV 495
and Concerto No 1, E flat major, opus 11 by Richard Strauss, an important issue for french horn
art. The performance issues, and the difficulties the interpreter has to overcome, are
examined.
Цел на професионалното обучение по валдхорна е усвояването както на
основен, така и на виртуозен репертоар, представящ уменията на инструменталиста в ситуациите на конкурс, а също и на различни форуми с конкурсен и
без конкурсен, концертен или фестивален характер, където се открояват найярките изпълнители. В практиката изпълнителите на духови инструменти са и
солисти, поради което основно място в репертоара заема жанра инструментален концерт. Валдхорнистите имат трудната задача да се откроят с няколко
основни качества: красив, пеещ звук и перфектна интонация в изпълнението
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на кантилена, при провеждането на сола, точност и качество в техниката на
изпълнението на видовете щрихи. Това трябва да е подплатено с интензивна
инструментална подготовка, поради трудността на съвременния репертоар. В
този смисъл е необходимо да се отчете и голямото напрежение в оркестровата практика, изискваща от инструменталистите чиста интонация, отлична техника и прецизност в ансамбловото изпълнение. Репертоарът за валдхорна,
представен от соловите концерти, обхваща голямо разнообразие от стилове
– бароков, класически, романтичен и съвременен – ХХ век, като в него се открояват няколко представителни, „задължителни“ концерта, с които педагогът
трябва да „прескочи бариерата“, да изведе студентите си до нивото на най-добрите постижения, превърнали се в стандарти на изпълнителско майсторство.
Тук трябва да се подчертае, че техническите и дори интерпретационно-звуковите задачи са само малка част от сложността на инструменталната интерпретация. Индивидуалната задача на изпълнителя е да постигне същността на художествения образ, да разкрие кодираната в нотния текст информация, т.е. да
се осъществи истинска, многоаспектна интерпретация. Според Б. Ясенов задачата на интерпретатора, е да надхвърли техническите и интонационни трудности. Той твърди, че: Говорейки за интерпретацията, трябва да отбележим, че
този термин не е еднозначен с терминът „изпълнение“, а трябва да се възприема в по-широк смисъл. Музикалното произведение e отражение на определена историко-културна епоха. „Фиксирано като нотен текст, то още не е
произведение на изкуството, а представлява само кодирана информация,
съвкупност от музикални символи, чийто идеален вариант е в съзнанието на
композитора. Когато изпълнителят анализира и прониква в и зад пределите
на нотния текст, чак до смисъла на музиката, схематизирана в нотен запис,
тогава той се превръща в интерпретатор, а не просто в изпълнител.“
[Ясенов, 2015, с. 31]
В репертоара за валдхорна емблематични произведения, широко използвани в педагогическата и изпълнителската практика са Концерт №4, Es durот В.
А. Моцарт - KV 495 (1786) и Концерт №1, Es durот Р. Щраус,опус 11 (1888). Те са
създадени в две „исторически отправни точки“: В. А. Моцарт (1756-1791) е сред
първите композитори, установили областта на класическия инструментален
концерт като изява на виртуоза и сонатно-симфоничната структура, а Р. Щраус
(1864-1949) е авторът - еманация на немския оркестров стил в началото на ХХ
век, който разкрива стандартите на модерния звуков свят в свиренето на валдхорна. Именно на тези два концерта за валдхорна и оркестър, в опит да се
обясни значението и подходите на изпълнението им е посветена настоящата
тема на доклада.
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Исторически щрих към установяването
на соловия концерт за валдхорна при Моцарт
Музикалната култура на западноевропейските страни от XVIII век създава
редица образци на индивидуалното третиране на тембровозвуковата палитра
на корната, свързани с нейните пеещи качества. Най-ярко развитие инструментът получава при основните композитори, най-видни представители на
Виенската класическа школа - Й. Хайдн, В.А. Моцарт и Л. ван Бетовен. От тях
концерти за валдхорна и оркестър създават: Й. Хайдн – два концерта IJH241 и
IJH 242, Волфганг А. Моцарт –четири концерта за валдхорна (и пети недовършен), KV412, 417, 447, 495, (тук може да добавим и дванадесет пиеси за две
валдхорни, KV 487; Квинтет в Es dur– KV 407; Sinfonia concertante KV 297),
Джоакино Росини – Le Rendez-vousde Chasse, Йоханес Шпергер – два концерта: в D dur, SWVB 25 и в Es dur, SWV B26 и др.
С творчеството си, включващо поредица концерти за всички дървени и
медни духови инструменти, виенските класици продължават традициите заложени от бароковите композитори, и утвърждават типа солов концерт, в центъра на който стои солистът-виртуоз.
Валдхорната прозвучава по нов начин в творчеството на В. А. Моцарт.
Композиторът създава девет концерта за духови инструменти, между които и
четири за валдхорна. В тези произведения авторът разкрива нови изразни и
технически възможности на инструмента – пеещата същност и лиричната му
природа, изявена в извънредно ярка кантилена. В същото време в стила на
концертите му (Моцарт е еманация на най-ярката виртуозност на осемнадесети век) се открояват виртуозни епизоди, гамообразни пасажи, които изискват
стабилност и високо развита техника. В два от концертите му (KV 447,KV 495)в
края на първата част е поместена солова каденца за инструмента, която носи
импровизационен характер. В каденцата инструменталистът трябва да демонстрира майсторство, виртуозност, владеене на щрихи и пасажи, чиста интонация, разбиране за класическия инструментален стил и орнаментика.
В исторически аспект интересен е фактът, че четирите концерта за валдхорна са написани за солиста на Залцбургската капела Йохан Лойтхеб (17451811), негов приятел. Между семействата на Моцарт и на Лойтхеб са съществували непринудени приятелски отношения, което е отразено в бележки по ръкописите и посвещенията на Моцарт [Аберт, 1978, с. 225]. В посвещенията към
Първи и Трети концерт има доста свободни, дори интимно-шеговити бележки.
Лойтхеб от 1864 до 1773 е ангажиран като „ловен корнист“ в Залцбургския
двор. Към това трябва да се прибавят и описания за неговите две публични
излизания на сцена във Виена, както и в Париж, където вероятно е изпълнявал
и собствени творби, изгубени днес. Всички ръкописи, намерени в наследството на Лойтхеб, т.е. нотите, по които е свирил, съдържат интересни писмени
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бележки за валдхорниста, разбира се изключение прави шеговитата забележка в посвещението на първи концерт, която гласи: „В. А. Моцарт посвети това
на магарето, вола и клоуна Лойтхеб“. (Виена, 27 май 1783).
Посвещението в Четвъртия концерт гласи: „Валдхорнов концерт, посвещава се на Лойтхеб“. Както ще видим по-нататък, и Концерт № 1 за валдхорна и
оркестър от Р. Щраус съдържа също посвещение, свързано с факта, че бащата
на Р. Щраус е бил валдхорнист и композиторът се прекланя и изразява своята
почит пред него. Без това да е решаващо, връзката на създаване на основните
концерти за инструменталисти, които са не само шедьоври на своите автори,
но и опуси на най-съществените елементи от инструменталното майсторство
за валдхорна, са посветени на виртуозни инструменталисти, свързани с двамата големи майстори - на класиката и на ХХ век.
Музикално-изразни средства, обрисовка на художествения образ,
структура в Концерт № 4, Esdur от В. А. Моцарт - KV 495
За техническата сложност и задачите, които Моцарт поставя пред валдхорновия изпълнител е показателен фактът, че партитурата е записана с четири
вида мастило: синьо, червено, зелено и черно. Според източниците, „цветния
код“ е свързан с идеите на Моцарт за характера и динамическите нюанси в
звучността.
Първата част е написана в обичайното сонатно Аllegro с двойна експозиция. Тя съчетава богатството на широки напевни теми и стремителни виртуозни пасажи. Първа тема подчертава характера на инструмента. Тя е тържествена, изградена върху тоническото тризвучие, с широк щрих. Инструменталистът
тук трябва да притежава стабилност на звукоизвличането, способност (включително и техническа), да открои широтата на темата, да я изравни регистрово
и проведе изцяло.

Пример 1
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В рамките на първата част са представени разнообразни пасажи: гамовидни, с фигурации по разложени акорди, в които се изисква майсторство от инструменталиста в изпълнението на различните щрихи, т.е. на съчетанията на
legato и staccato. Прецизността при изпълнение на фрази в шестнадесетини
ноти, в които имаме свързвания с legato по две и staccato е специфична трудност, особено при съблюдаване на изискванията за динамика - crescendo и
decrescendo, за недопускане на нелогичен акцент особено върху финалните
тонове. Единият тип виртуозни пасажи са гамовидни, в шестнадесетини ноти,
теса част от базовите умения на инструменталиста-валдхорнист. Вторият вид
пасажи е в шестнадесетини, с повторения на тонове в legatoи staccato.

Пример 2
В изпълнителската традиция на осемнадесети век съществен елемент са
мелизмите. Според труда на Фредерик Ниймен „Орнаментика и импровизация в Моцарт“ [Neumann, 1986, с. 123], в концерта за валдхорна те са близки
по-скоро до вокалните каденци и вокалните украшения от епохата. Въпреки
това и в мелизмите виждаме виртуозни елементи като трилер.

Пример 3
Сериозно предизвикателство в интерпретацията на първата част е и провеждането на втората тема, с нейната хроматична природа и изобилие от алтерации. Тя не само трябва да бъде изпълнена много коректно в интонационно отношение, но и да контрастира звуково на първата тема, да се поднесе
по-деликатно, като се подчертае изразната стойност на хроматичните ходове,
може би и лиричния и характер.
Втората част - Andante, определено изразява пеещото начало в изпълнителството на валдхорна. Вторите части в концертите на Моцарт имат елегичен
или идиличен характер, обичайно за времето те показват съответствие с арията, оперната кантилена, но имат и по-приглушен, кадифен, интимен характер. В тях се съхранява единството на настроението, залага се на основното
музикално-изразно средство – мелодията, „пеенето“. Втората част, Романс, на
концерт №4 има общи черти с оперното творчество на Моцарт, например с
лиричната ария в италиански стил. Кантилената на композитора е изпълнена
с контрастни елементи - продължителен (legato) легато-щрих, legatura и красиви орнаменти в началото на кантилената, които изискват точно изпълнение
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и концентрация върху ритмиката и звука. Следват открити, продължителни
тонове и фанфарен мотив по тоническото тризвучие. В бавната част ритмическата перфектност е от особено важно значение. Например ритмически трудности в случая носят триолите, както и фигурите с легатирана четвъртина и
шестнадесетини (пример 3 а). Дължината на фразата, в която се изпълняват
тези метроритмични фигури също представлява трудност, тъй като се изисква
много стабилно развито изпълнителско дишане, с което да се разкрие логиката и цялостта на фразата (вж. пример 3 б).

Пример 3, а

Пример 3, б
Най-сериозни метроритмични и щрихови трудности има в последната част
на концерта –Allegro, в размер 6/8. Тя включва няколко последователни характерни епизода, отглас от бароковото редуване на солист и оркестър. Рефренът
сам по себе си е техническо предизвикателство– движение на скокове в терци
и кварти, повторени тонове в щрих staccato, изискващи ритмическа точност,
прецизност при изпълнението на щриха, както и ясни акценти. Всичко това е
необходимо и допринася за постигане на характера на художествения образ
– изтъкването на неговия шеговит, танцувален, но във всички случаи ярковиртуозен инструментален характер.

Пример 4
Вокалното начало се проявява в епизодите на рондо-формата, включващи
разпети фрази, при които изпълнителят трябва да демонстрира майсторство
при звукоизвличането и чистота на интонацията. Има и поредица хроматични
ходове в последния рефрен, които са изпитание за инструменталиста-валдхорнист. Финалът е виртуозен, в него се откроява сложна метроритмична
пулсация, изразена при фигурите с повторени тонове.
Валдхорната е използвана в широк регистров диапазон (Пример 5).

Пример 5
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В тази част Моцарт предпочита високия регистър, за да постигне блясък и
лекота, а това също е една от сериозните трудности, които изпълнителят трябва да преодолее.
Може да се приеме, че композиторът в този концерт допринася и съзнателно обогатява много от идеите и техниките за свирене на валдхорна, които
носят най-голяма инструментална трудност през епохата. Използването на
различните цветове мастило в оригинала говори, че той не само е бил във
връзка с изпълнителя, но и че твърде интензивно е претворил, премислил
виртуозно-звуковите характеристики на инструмента. Именно поради това и
поради високата си художествената стойност концертът е важна част от репертоара на валдхорниста.
Рихард Щраус - Концерт № 1, опус 11 за валдхорна
и оркестър - Esdur
И днес Концерт за валдхорна №1 от Рихард Щраус е една от най-изпълняваните, емблематична творба в репертоара на всеки изпълнител-виртуоз.
Този концерт предлага на изпълнителя богати възможности да докаже своя
музикален и технически блясък и стабилна подготовка. Написано от 19-годишния Р. Щраус, произведението се отличава със своята „класичност“ от по-късните му опери и симфонични поеми. Естествено е композиторът да има особено отношение и предпочитание към валдхорната, тъй като баща му е един от
изявените виртуози на този инструмент в своето време, работещ в Баварската
капела. В тази творба прозира влиянието на бащата, а почитта и уважението
на твореца към него е изразена в посвещение.
Концертът е изпълнен с динамични ефекти, красиви теми с фанфарен и лиричен характер. Интерпретацията на соловата партия, диференцираната, богата и цветиста оркестрация показва богатството на хрумванията и идеите в
този концерт, написан в класическа тричастна форма.
Първата му част–Allegro е ярка, фанфарна с характерна ритмика, контрастираща на повлияните от вокалната музика пасажи. Втората част – Аndante, се
развива в стила на по-приглушени, романтични, природно-звукови внушения,
тя носи колорит на ноктюрно и има по-скоро меланхоличен характер. Темата
е изградена от октавови и секстови скокове, обединени в широкото дихание
на мелодията. Легатираните метроритмични трудности в размер 3/8 изискват
прецизност, и стабилно тоново майсторство, за да се открои красотата на основната ѝ тема. Третата част – Allegro, започва с фанфарна звучност и маршова
ритмика и е извънредно разнообразна както в техническо, така и в образно
отношение. Написана е в рондо-форма и в размер 6/8, темпото е бързо, мотивът на основната тема съдържа и хроматични ходове. Именно поради това
трябва да се подчертае, че за разлика от интерпретацията на концерта на В. А.
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Моцарт, този на Р. Щраус изисква извънредно голяма издръжливост. Концертът
е дълъг по времетраене, наситен с виртуозни пасажи, характеризира се с разнообразие във формите на изказа, в щрихите и техниките. Той е панорама на
виртуозността, проведена чрез спецификата на корната.
В тази творба виждаме образността, изразена чрез ярката точкувана ритмика иинтервалови скокове (квинтови и секстови), повлияни от романтичната
опера. За инструменталиста – валдхорнист, това е сериозно изпитание, особено в звуково и метроритмично отношение. Показателна е още първата тема, в
която имаме фанфарен мотив, със сложна точкувана ритмика, голям регистров диапазон, така мелодиката по тризвучието придобива ярка характерност
и романтична окраска.

Пример 6
Пасажите и скоковете по тонове на тризвучието, особено секстовия и октавов скок, носят техническа трудност при изпълнение на щрих staccato.
Несъмнено, техническата сложност в шестнадесетиновите пасажи показва
еволюцията и усложняването в композирането за валдхорна, което се случва
за малко повече от сто години. След романтизма валдхорната изпълнява много сложни, скачащи и хроматични пасажи, които са написани с очевидно майсторство и изискват такова при изпълнението им. Показателни са следните
пасажи, поместени в епизод от разработката.

Пример 7
Втората част, предлага съвсем различен звуков свят – приглушеност, динамика piano, нови темброви нюанси. Много от съвременните интерпретатори
показват различни нюанси на тембъра и богатите звукови възможности на
валдхорната след епохата на романтизма.
Третата част е изпълнена с фанфарни мотиви и характерна за тях ритмика,
също е предизвикателство за изпълнителя. Тук имаме бързи пасажи в триоли
и арпежирана мелодика, много трудни за издържане и техническо изработване. Трябва да се постигне лекота на изпълнението, изравненост на тоновете в
различните регистри, като се има предвид, че тези пасажи са в много голям
регистров диапазон. Концертът е предизвикателство, за всеки професионалист, а качествената интерпретация е постижение, което ще удовлетвори всеки уважаващ себе си инструменталист.
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В рамките на краткия анализ не е възможно да се обхванат подробно всички щрихи, техники и особено тоновите и динамически трудности в двата концерта. Може би доклада ще даде отговор на въпроса защо те са задължителни
в програмите при провеждането на конкурси за висока валдхорна в симфоничните оркестри по света. Всеки от двата концерта за валдхорна, и № 4 на В.
А. Моцарт и № 1 на Р. Щраус, са емблематични и показват основните характеристики и солови техники на изпълнение за определена епоха. И в двата инструменталното писмо възниква, обобщавайки опита на голям композитор и
на инструменталист – Моцарт и Лойтхеб, Р. Щраус и баща му, Ф. Щраус. При
създаването им е водещо както инструменталното, така и вокалното начало,
т.е. всички технически прийоми, щрихи и пр., поради което днес те са еталон
за овладяването на класическия и романтичен тип звукоизвличане и инструментални техники от изпълнителите на валдхорна. В същото време концертите са неизменна част от репертоара на сериозни съвременни изпълнители,
които демонстрират своите качества и постижения чрез интерпретацията им.
Двата шедьовъра – класически и романтичен са основа и показател за майсторството на съвременния валдхорнист и на познаването на големия арсенал от технически и тонови средства, стилови характеристики, заложени в
традициите на различните епохи, отразени и в развитието на инструменталната им култура.
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МЕSSА LILIUM
НА РАДА СЛАВИНСКА ОПИТ ЗА ИДЕЙНО – ЕСТЕТИЧЕСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
Борис М. Мирчев
Корепетитор в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“
Резюме: Настоящият материал е опит за представяне на творбата Messa
Liliumна композитора Рада Славинска. Месата е първото и засега единствено в
България сакрално произведение, свързано с традициите на западната религиозна
музика.
Ключови думи: Рада Славинска, Меса Лилиум

МЕSSА LILIUM
BY RADASLAVINSKA AN ATTEMPT ON IDEOLOGICAL AND
AESTHETIC INTRODUCTION
Boris M. Mirchev
Rehearsal pianist in AMTII „Prof. AssenDiamandiev“
Summary: The present material is an attempt on introducing of the piece Messa Lilium
by Bulgarian composer Rada Slavinska. This work is the first and probably the only one in
Bulgaria up to this moment, related to the tradition of western religious music.
Key words: Rada Slavinska, Messa Lilium
Музиката, свързана с различни духовни и религиозни практики и течения,
заема значителен дял в областта на музикалната култура и изкуство като цяло.
Нещо повече, в течение на около десет века в Европа доминира музикалното изкуство, инспирирано от една от водещите религии в света – християнството. Неговите етични, морални и философски норми определят насоката
на развитие на културата на Стария континент, впрочем не само що се отнася
до музиката. Благотворното влияние на нуждите на сакралната музика способстват появата и развитието на многогласието като професионална композиционна норма от IX – XI в. Това от своя страна обуславя усъвършенстването
на нотното писмо и теоретичното осмисляне на ладовата и метроритмична
страна на музиката. Някои ранни форми на многогласни жанрове от това време са органумът, кондуктът и мотетът. Мотетът е ключов многогласен жанр,
характерен както за църковната, така и за светската музикална практика. Той
подготвя появата на полифоничните жанрове и стилове от следващите епохи,
в частност строгия полифоничен стил
Именно строгият полифоничен стил се асоциира като белег на многогласната музика на XV-ти и XVI-ти век. Сред имената на композиторите от този
период(Нидерландската полифонична школа) се открояват Гийом Дюфай
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(1400 – 1474), Йоханес (Ян) Окегем (1430 – 1495), Якоб Обрехт( 1450 – 1505 ),
ЖоскенДепре (1440 – 1521), Орландо Ди Ласо (1523 – 1594). Поемайки щафетата от „нидерландците“ затвърждава своето „реноме“ т.н. Римска полифонична
школа, един от най-ярките представители на която е прочутият Джовани
Пиерлуиджи Да Палестрина (1525 – 1594).
Водещ жанр за гореспоменатите творци и школи става месата. Този главен
култово–религиозен обред на католическата църква получава името си от латинския израз Ite, Missaest (Вървете, събранието е разпуснато). Хоровите номера включени в Месатаса: Introitus, Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium,
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Communio. Постепенно в практиката обаче се
налагат само шест от тези части. За основа на месата като музикален жанр е
послужил едногласният грегориански хорал. Но в хода на еволюцията си месата започва да получава влияние и от фолклора и от светската професионална музика. Значим и постоянен интерес към жанра на месата проявяват и авторите от следващите епохи в историята на музиката. Меси са композирали
Хайдн, Моцарт, Албрехтсбергер, Росини, Шуберт, Вебер, Брукнер, Дворжак,
Брамс и др. Естествено, всеки един от тези майстори внася свой собствен почерк при боравенето с музикалната материя, призвана да обогати, да разкрие
и да подсили внушението на съответните богослужебни текстове. В XX-ти век
интересът към този религиозен жанр не отслабва. Опирайки се на развитието
и обновяването на изразните средства на музикалния език, композиторите
все повече се стремят да надхвърлят тесните, специфични рамки на месата
като жанр, създаван и изпълняван само за и по конкретен повод и да го доведат до съзнанието на по–масова аудитория. Т.е. месата става все повече концертно произведение макар и със специфична идейна насоченост. Сред композиторите, творили в тази област, можем да посочим американския артист от
белгийски произход Ноел Гоеман и неговата акапелна Мисса Хосана, уелсецът
Карл Дженкинс – автор на Меса на мира американецът Джон Лиивит, а защо да
не прибавим и името на Андрю Лойд Уебър с неговото PieJesu. Този нестихващ
ентусиазъм относно създаването на музика с религиозна насоченост има и
своето чисто практическо обяснение. Големият брой хорове с професионален
или любителски характер, широко разпространени на запад и особено в САЩ,
естествено предполага необходимост от обновяването и обогатяването на
техния репертоар.
В страните, приели като свой религиозно-цивилизационен избор православието от Византийската империя, историческият процес на развитие на музикалното изкуство поради обективни причини е забавен и не протича хронолически паралелно със Западна Европа и католицизма (и другите християнски
деноминации).
Създаването на музика, „обслужваща“ източно–православното църковно
богослужение намира най–широко разпространение на територията на
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Руската империя. Практически всички руски композитори творят в областта
на църковната музика. Някои от тях посвещават всички свои творчески усилия
в тази посока: Павел Чесноков, Дмитрий Бортнянски, Николай Кочетов и др.
След 1878 година българските автори също започват да „внасят своята лепта“ в това отношение. Достатъчно е да си припомним имената на Добри
Христов, Петър Динев и Апостол Николаев Струмски. Главният църковен жанр
в православната музика е литургията на Св. Йоан Златоуст, която се състои от
11 песнопения и фактически е аналог на католическата меса.
Меса „Лилиум“ на композиторката, пианистка и диригентка Рада Славинска
е написана през 1998 г. Това е първата меса, композирана в България. Творбата
е замислена за соло мецосопран и орган. Премиерата на месата е само няколко
месеца след появяването ѝ на бял свят на концерт в Германия, а първият изпълнител е Лилия Илиева. На следващата година (1999) хорът на малките момчета с диригент Лили Славова приема предизвикателството да представи творбата на по–широка аудитория. Втората, хорова премиера на месата след няколко месечна напрегната подготовка се състои през май 1999. Солиращата роля
е поверена на Алексан Чобанов, тогава само на девет години. Той прави силно
впечатление със своя прекрасен дискант, мека звучност и способността си за
дълго фразиране. Солистът поема по–сложните пасажи, умело и балансирано
подкрепян от хора. На сцената си взаимодействат под формата на неексплоатирана към този момент комбинация от няколко различни изпълнителски
формати, музициращи заедно – хор със солист, джаз състав в лицето на „Бели,
зелени, червени“, струнен квартет и фолклорен квартет „Вай дудулей“ с ръководител Вичка Николова. Огромният труд на този творчески колектив е съхранен
благодарение на реализацията на компакт диск „Messa Lilium“ същата година.
В обложката на диска пише: „Тази меса е за съпруга ми и израз на топлата
обич между нас. Благодарна съм на Лилия Илиева (мецосопран) за смелостта
ѝ да направи първото изпълнение в родината на любимите ми композитори
Бах и Бетовен. Особено благодарна съм на Лили Славова за безрезервната ѝ
подкрепа в творческите ми търсения и за огромния ентусиазъм за осъществяването на този диск. Не на последно място благодаря на всички музиканти,
участвали в записите – за удоволствието от съвместната работа, на Веселин
Койчев, който сякаш наднича в душата ми, на децата, които засияват, щом запеят и на Алекс, който пее като ангелите в сънищата ми …. Рада Славинска“.
Хорът на малките момчета изпраща диска във Ватикана, като подарък към
папата и след месец получава от секретариата на Ватикана благодарствено
писмо, подписано лично от папа Йоан Павел II. В края на годината екип на БНТ
заснема музикален филм със заглавие „Меса Лилиум“ в изпълнение на Хора на
малките момчета и „Бели, зелени, червени”. Филмът се излъчва премиерно на
25.12.1999 г., непосредствено преди Коледното обръщение на папата, предавано ежегодно по БНТ. Телевизията излъчва няколко пъти продукцията, а са46

мата музика на месата съпътства и репортажите от визитата на папа Йоан
Павел II в България през 2003 г.
Малко по малко части от месата влизат трайно в репертоара на различни
хорове в България – хор „Детска китка“, хор „Евмолпея“, хор „Дунавски звуци“
(Русе), хор „Добри Христов“ (Хасково) и неусетно излизат извън границите на
България – Италия, Франция, Белгия, Русия. Почти навсякъде, където се изпълнява месата, има интерес към нотите на произведението и желание то да бъде
изпълнявано и от тамошни състави.
Какво прави меса Лилиум толкова слушаема и харесвана? Може би мекотата на звучене с изявена плагалност на хармоническите решения? Може би
кантиленността на мелодическите линии и явния уклон към мелодика, така
трескаво търсена от днешния слушател в съвременните „класически“ композиции? Може би усещането за близост до популярната музика и прокрадващите се джазирани елементи? А може би в трудно доловимата, но все пак съществуваща връзка с българския фолклор?
Що се касае до фолклора и неговата роля като изразно средство при изграждането на музикалната тъкан, трябва да отбележим смелото композиторско решение на авторката да използва цитати от известни български народни
песни в католическа меса на латински език. Разбира се следва да отчетем, че
нестандартната хармонизация на мелодиите, съчетана с темпова и езикова
промяна, води до съвсем различно усещане към автентичния първообраз и
оставя само диря на топлота и нещо познато.
Така например в началото на III част (Credo) може да бъде проследен „автографът” на Рада Славинска с цитат на песента „Вечеряй, Радо“ и то върху текста
„Credoinunum Deum“:

47

Върху мелодията на „Et unam sanctam catholicam et apostolicam Eclesiam“
пък можем да разпознаем „Девойко, мъри, хубава“:

Последната част (AgnusDei) започва с мелодията на „Дуйни ми, дуйни, бел
ветре“, но върху стандартния за месата текст „Agnus Dei quitollis peccata mundi,
miserere nobis“:

Меса Лилиум, както вече отбелязахме, е първият композиционен опит в
България в този жанр. Първоначалният замисъл на авторката е бил свързан с
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по– камерния характер на звученето на творбата. Това обяснява първоначалният изпълнителски избор – за соло мецосопран и орган. В последствие, търсейки разширяване на силата на музикално-естетическото внушение върху
аудиторията, месата е преработена за детски хор със солист, струнен квартет,
джаз формация, вокален квартет.
По отношение на формалните характеристики, композиторката спазва
класическата за жанра форма. Месата включва всички шест части, характерни
за цикъла – Кириеелейсон (Господи, помилуй), Глория (Слава), Кредо (Верую),
Санктус (Свят), Бенедиктус (Благословен), Агнус Деи (Агнец Божи).
– Месата не е създадена за деца, а за мецосопран. В този смисъл е уникална
форма – цялостна меса за камерно музициране.
Авторът е безкомпромисен по отношение на литературния първоизточник. Фактически е използван пълният текст на католическата меса на латински
език. Не са спестени дългите текстови пасажи, както в други подобни произведения, създадени през XX-ти век. С други думи, произведението е напълно
подходящо за реално сакрално канонично представяне по време на служба.
Съвременното звучене я прави подходяща и лесно запеваема. В този смисъл месата е напълно подходяща за концертен подиум. Всяка нейна част е
структурно и идейно завършена и може да бъде изпълняване като отделна
вокална пиеса.
Връзката с фолклора е деликатно поднесена и независимо от инструменталния съпровод (забранен в православните храмове), мелодиката остава
източно-православна.
В известен смисъл месата е мулти-национална – Първа част – универсална
мелодика с хипнотично повтарящи се фрази. Втора част – с ярка връзка с италианската клавесинна музика от края на XVIII-ти век. Трета част – независимо
от българските фолклорни цитати носи духа на френския късен романтизъм.
Четвърта част – ала Бах. Пета част – виенски валс, а обединяващото „Осанна” в
двете части – южноамерикански ритъм и мелодика. Последната част обединява българско и универсално. Тази част (Agnus Dei) рамкира по своеобразен
начин цялата форма. Водещата тема тук повтаря интонационния профил на
главната тема от първата част, но върху друг текст. Като отглас от практиката
на джазовото музициране заслужава да се отбележат импровизационните откъси, поверени най–често на саксофона.
Музиката категорично притежава успокояващ, релаксиращ характер.
Неслучайно е включена в група произведения, подходящи за музикотерапия.
Едно от най–големите достойнства на месата според нас е нейната достъпност за изпълнение от деца. Изразителните мелодии на творбата позволяват
лесно да бъдат запявани.
Трудно е да се повярва, че изборът на три фолклорни мелодии от една и
съща етнографска област е случаен. Явно мелодиката на родопските песни се
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докосва до общия мелодичен натюрел на цялата меса. И трите песни са лирични, с мека мелодическа линия и с относително голям амбитус, отговарящи на
търсенето на композитора за непрекъсната кантилена. Докато в Румелийския
си концерт за пиано и оркестър Славинска използва заемки от цяла България
като един общобългарски портрет и в концерта изобилието от размери и ритми показва блестящо нашето метроритмично богатство, то в Меса Лилиум
класическите европейски формули са спазени изцяло и българският нюанс се
афишира само мелодийно – чрез песенна цитатност, чрез низходящо постепенно движение и често слизане до подтоничен тон на голяма секунда, чрез
непрекъснато усещане за стари ладове – явления, така характерни за българската народна песен.
Messa Lilium, опирайки се на своите несъмнени високи художествени качества по един елегантен начин въвежда този жанр в „бита“ на българската
музикална култура и обогатява репертоара на националната ни хорова
практика.
Настоящият материал може да послужи като основа за по-цялостен и задълбочен музикално–аналитичен поглед върху Messa Lilium на Рада
Славинска.
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УДВОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОЛИФОНИЧНО
ВАРИРАНЕ В ДЕЦИМОВИЯ СЛОЖЕН КОНТРАПУНКТ
DOUBLING VOICES AS A MEANS OF POLYPHONIC VARIATION
IN THE TENTH COUNTERPOINT
ас. д-р Георги Д. Шамлиев,
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив
Резюме: Основен обект в това изследване е полифоничното вариране, посредством удвояването на гласовете в децимовия сложен контрапункт. Този теоретичен въпрос е слабо застъпен в българската учебна литература, което прави разглежданата проблематика актуална. В доклада се систематизират възможностите за полифонично вариране и се обобщават основните принципи и закономерности за удвояването на мелодиите.
Ключови думи: сложен контрапункт, удвояване, базисен интервал,
преобразуване
Resume: The main object in this research is polyphonic variation from the doubling of
voices in the tenth complex counterpoint. This theoretical question is slightly considered in
Bulgarian educational literature which makes this theme very topical. These reports systematize opportunities for polyphonic variation and summarize the basic principles and laws of
doubling melodies.
Key words: complex counterpoint, doubling, basic interval, conversion
Понятието сложен контрапункт произлиза от немския термин „mehrfacher
kontrapunkt“, чийто буквален превод означава многократен, множествен.
Смисълът на сложния контрапункт се изразява в това една музикална структура (начална) да може многократно да се преобразува в множество производни структури.
Основно средство за полифонично вариране в сложния контрапункт е
преместването или преобразуването на мелодиите. Преместването се реализира вертикално, хоризонтално или чрез комбинация от двете, а за преобразуването на мелодиите се използват четирите основни контрапунктични техники – огледална, ракоходна, аугментация и диминуция.
Целта на настоящото изследване е да покажа възможностите за удвояване
на гласовете в една начална структура и да обобщя основните закономерности за успешното реализиране на тази контрапунктична техника. Акцентът в
проучването е насочен единствено към техническия аспект на разглежданата
проблематика и не включва образци от живата композиторска практика.
Всички конструктивни примери в доклада се базират на двугласа и имат за цел
да онагледят възможностите за удвоявания на едната или на двете мелодии
едновременно.
51

Предмет на настоящото изследване е превратният децимов контрапункт,
при който вертикалното преместване на мелодиите образува общ сбор децима. Превратността се изразява в това, че мелодиите в производната структура разменят своето местоположение – високата мелодия се превръща в
ниска, а ниската във висока.
Обект на изследването в този доклад е удвояването на гласовете. В музикалната практика под удвояване се разбира дадена мелодия да бъде дублирана (удвоена) в унисон или октава – от друг глас, от друг инструмент и прочие.
За нуждите на изследването е необходимо да уточня в какъв контекст ще разглеждам понятието „удвояване на гласовете”. За целта представям своя работна дефиниция:
Към всеки глас може да се добави мелодия в съотношение 1:1 на определен интервал различен от унисон и октава.
В този смисъл, дадена мелодия с нейното удвояване може да се възприема
като отделен пласт от общата музикална структура (многоглас).
Удвояването на гласовете е засегнат бегло в българските учебници по полифония, което допълнително провокира интереса ми към този въпрос. След
запознаването с някои теоретични постановки, стигнах до извода, че е необходимо доизясняване и прецизиране на основни положения и правила за удвояването на гласовете.
Възможностите за полифонично вариране в децимовия превратен контрапункт обобщавам и класифицирам в следните три основни положения:
1. Чрез вертикално преместване на мелодиите;
2. Чрез преобразуване на мелодиите;
3. Чрез удвояване на гласовете.
В настоящия доклад за илюстрация на възможностите за полифонично вариране ще използвам следния авторски пример:
Пр. 1 Начална структура

Този двуглас има ролята на начална структура. Първият вариант, следвайки класификацията за полифонично вариране, е чрез вертикално преместване на мелодиите. В резултат получаваме превратен контрапункт:
Пр. 2 Вертикално преместване на мелодиите

52

Употребата на консонантни лигатури в началната структура позволява
нейното огледално преобразуване. За ос на симетрия съм използвал нотата
„ре” от първа октава:
Пр. 3 Огледално преобразуване

Реализираните производни структури до този момент не изчерпват възможностите за вертикално преместване или преобразуване на мелодиите. Те
имат за цел да рамкират основните положения по точки първа и втора от класификационната система.
Използването на противоположно и странично движение дава възможност за прилагането на още една контрапунктична техника – механичното удвояване в паралелно движение на една или няколко мелодии едновременно.
Така при двугласна структура в зависимост от броя на удвояванията получаваме тригласна или четиригласна производна структура.
При изследването на възможностите за удвояване на гласовете се позовавам на теоретичните положения поставени от Асен Карастоянов в неговия
учебник „Сложен контрапункт. Имитация. Канон” от 1957 година.
Пр. 4 Начална структура

От началната структура, посредством удвояване на една от мелодиите можем да получим следните производни:
1. Удвояване на високата мелодия терца по-ниско;
2. Удвояване на ниската мелодия терца по-високо.
Пр. 5 Удвояване на високата мелодия терца надолу
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Пр. 6 Удвояване на ниската мелодия с терца нагоре

Следващите две възможности за удвояване е преобразуването на паралелните терци в паралелни сексти. За целта удвоените терци в пример 5 и 6 се
преместват октава под/над основната мелодия.
3. Преобразуване на високата мелодия в паралелни сексти;
4. Преобразуване на ниската мелодия в паралелни сексти.
Пр. 7 Преобразуване на високата мелодия в паралелни сексти

Пр. 8 Преобразуване на ниската мелодия в паралелни сексти

Друга възможност за полифонично вариране е:
5. Удвояване на ниската мелодия децима нагоре;
6. Удвояване на високата мелодия децима надолу.
Пр. 9 Удвояване на ниската мелодия децима нагоре

54

Пр.10 Удвояване на високата мелодия децима надолу

В музикалната практика срещаме случаи, когато една производна структура съдържа потенции за ново полифонично вариране. В такива моменти производната структура на свой ред придобива качеството на начална
структура.
В следващия пример от началната структура ще получим производно като
преместим високата мелодия децима надолу:
Пр. 11 Начална структура

Пр.12 Производна/начална структура

От така получения двуглас чрез удвояване можем да реализираме два
нови варианта:
7. Удвояване на ниската мелодия децима нагоре;
8. Удвояване на ниската мелодия терца нагоре.
Пр.13 Удвояване на ниската мелодия децима нагоре

Пр.14 Удвояване на ниската мелодия терца нагоре
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До тук можем да обобщим, че за удвояване на гласовете е необходимо осигуряването на странично и противоположно движение. Интервалите, които се
използват за паралелното движение са терца, секста и децима.
Бих искал да обърна внимание на правилото за удвояване на гласовете,
което е написал Здравко Манолов (в съавторство с Димитър Христов) в учебника по Полифония от 1992 година (второ издание): „Удвояването може да се
извърши, като се прибави терца, секста или децима под или над всеки тон от
мелодията” [Манолов, 1992, с.105].
Ключовият момент в описанието на З. Манолов е „под или над всеки тон
от мелодията”. Вероятно, авторът има предвид, че всеки един интервал, независимо дали е терца, секста или децима може да бъде поставен „под или над”
всяка мелодия. Моето мнение е, че тази теоретична постановка е недостатъчно точна и се нуждае от прецизиране.
От показаните до този момент удвоявания на гласовете извеждам основния извод:
Интервалът, който се използва като базисен за удвояване на мелодията, е терца или неговото еквивалентно разширение – децима (терца
плюс октава).
Към изведения извод е необходимо да се направят още две важни уточнения. Базисният интервал терца или децима винаги се удвоява в посока към
другата мелодия.
Второто важно уточнение се отнася за удвоените паралелни сексти. Те
трябва да се третират единствено като преобразуване на паралелните терци в паралелни сексти.
Всяко изключение от описаните принципи крие опасността от нарушаване
на основните контрапунктични норми за правилен многоглас. Ето защо, не приемам тази част от твърдението на З. Манолов, в която пише, че може да „се прибави терца, секста или децима под или над всеки тон от мелодията” (пак
там).
Допускам, че З. Манолов не е сметнал за необходимо в един общ курс
(учебник) по полифония, да навлиза в твърде специализирани детайли за удвояването на мелодиите. По-скоро, авторът е искал да покаже на читателя за
съществуването на този похват.
Полифоничното вариране чрез удвояване може да бъде използвано едновременно и за двете мелодии. Важно е да отбележа, че това е възможно
единствено, ако се комбинират терцовото със секстовото удвояване.
Следва да се обърне специално внимание и за естественото разположение на
мелодиите по вертикал в новополучения четириглас:
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Пр. 15 Удвояване на двете мелодии

Пр. 16 Удвояване на двете мелодии

От примери 15 и 16 се вижда, че от начална двугласна структура вариантите за получаване на четириглас са два:
1. Ниската мелодия се удвоява с базисния интервал терца, а високата е
преобразувана в секста;
2. Ниската мелодия се преобразува в секста, а високата се удвоява с базисния интервал терца.
И в двата варианта, мелодиите са разположени вертикално по начин, който да не допуска кръстосване на гласовете.
Следващият момент, на който искам да обърна внимание е употребата на
хармоничния интервал секста. При неговото удвояване, например терца надолу, се получава тризвучие от квартсекстакорд, т.е. секстата се превръща в
кварта. По този повод, Асен Карастоянов пише: „Ако искаме първоначалното
построение да ни осигури по-големи възможности за терцови, секстови или
децимови удвоявания на гласовете, то трябва да знаем, че опасността от
квартсекстакорди се предизвиква от употребата на секстовия интервал”
[Карастоянов, 1957, с.24].
Към пояснението на А. Карастоянов бих добавил единствено, че квартата
се третира като консонанс в тригласа (и повече гласове), когато интервалът е
разположен в съседни и вътрешни гласове. При някои от удвояванията, обаче
е възможно квартата да се образува между двата крайни гласа и тогава тя ще
се третира като дисонанс. Ето защо, за безпроблемното удвояване на гласовете е необходимо при изработването на началната структура секстата да се
възприема като дисонанс.
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Заключение
Систематизирането на възможностите за удвояване на гласовете красноворечиво показа какви огромни възможности за полифонично вариране крие
този похват. В доклада бяха реализирани десет производни структури. Като с
това възможностите за нови производни структури не се изчерпват.
Паралелните мелодии крият в себе си и едно друго качество – един вид сложен контрапункт да се преобразува в друг вид сложен контрапункт. Например
при изработен децимов контрапункт, посредством преместване на високата
мелодия терца надолу ще получим нов двуглас, който ще притежава качествата на октавовия сложен контрапункт. Тези свойства на сложния контрапункт
не са обект в това изследване, но те съдържат нови възможности за вариране
и са основно средство при съчетаването на няколко вида сложен
контрапункт.
За реализирането на правилни удвоявания на една или няколко мелодии
едновременно е важно да се обобщят някои специфични правила:
1. Използва се само странично и противоположно движение;
2. Интервалите, които се използват за удвояване на една или няколко мелодии са терца, децима и секста. Тук важен теоретичен момент е, че терцата
(децимата) трябва да се възприема като базисен интервал, който винаги се удвоява в посока към другата мелодия. Така например, ако целта е да удвоим
ниската мелодия (при двуглас), то паралелната терца ще бъде в посока нагоре.
И обратно, ако удвояваме високата мелодия, то паралелната терца ще бъде в
посока надолу. Същият принцип се отнася и за интервала децима;
3. Базисният интервал терца е ориентир при удвояването на мелодиите в
паралелни сексти. С други думи, винаги паралелните терци са изходната база
за преобразуването им в паралелни сексти. В този смисъл при двуглас, като
несвойствено ще се приеме удвояването на ниската мелодия секста нагоре
или терца надолу. Като несвойствено и извън правилата ще бъде и удвояване
на високата мелодия терца нагоре или секста надолу;
4. При изработването на началната структура, освен правилата за децимовия контрапункт е необходимо да се добави правилото и за секстата. Тя следва
да се третира като дисонанс. По този начин, след удвояването с паралелни
мелодии ще се избегне опасността от неправилно използван дисонанс
кварта.
Приносни моменти:
1. Въвеждане на класификация в децимовия сложен контрапункт за възможностите на полифонично вариране;
2. Обобщаване на основните теоретични положения при механичното паралелно удвояване на една или няколко мелодии;
3. Извеждане на правила за успешното удвояване на гласовете.
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ВЛИЯНИЕТО НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА ПРИ БРЕМЕННИ
И БЪДЕЩОТО БЕБЕ
INFLUENCE OF MUSIC THERAPY ON PREGNANT WO AND THE
FUTURE BABY
Гергана Г. Ряшева НМА „Проф. Панчо Владигеров“
Резюме: Настоящият доклад разглежда влиянието на музикотерапията при
бременни и бъдещето бебе. Описан е етапът на развитие на слуховия апарат на
плода и кога реално започва да възприема звуци. Разгледани са развитието и формирането на детето под влияние на различни типове звукови дразнения, функциите
на слушане, възприятие и памет на зародиша. Направените медицински проучвания с ултразвук показват, че след шестнадесетата седмица на бременността, ембрионът вече може да реагира на външни звуци. Описани са какви са реакциите на
плода при слухови дразнители от класическа музика и други шумове, като се следят
неговите движения с ехограф, докато сърдечните му удари се регистрират постоянно на компютър. Авторът на този доклад е мотивиран от идеята да проследи
как се развива плодът в пренаталния и постнаталния период под влиянието на
класическата музика
Ключови думи: пренатално развитие, класическа музика, слух, ембрион.
Summary: This report presents the impact of music therapy on pregnant women and
future babies. The stage of development of the auditory apparatus of the fetus is described
and when it actually begins to perceive sounds. The development and formation of the child
under the influence of different sound irritations, hearing functions, perception and memory
of the fetus are examined. Ultrasound medical studies show that after the sixteenth week of
pregnancy, the embryo is already able to respond to external sounds. The fetal responses to
hearing irritants from classical music and other noises are described, following its echograph
movements, while his heart beats are constantly recorded on a computer. The author of this
report is motivated by the idea of tracing how the fetus develops in the prenatal and postnatal
period under the influence of classical music.
Key words: prenatal development, classical music, hearing, fetus.
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Всичко е ритъм – в космоса, в природата и при живите същества. Всяка от
отделните фази на живот води до промяна на функционалния ритъм и изисква
адаптация на дейностите. Бременността, която е един много особен период,
през който едно същество се формира в друго същество, изисква някои
облекчения.
Ритмите на развитие на човешкото същество се включват със зачеването
според една добре определена програма. В течение на бременността те са
модулирани от тези на природата (цикъл на деня и нощта, цикъл на сезоните)
и от тези на майката: редувания будност – сън, активност – почивка. Оливие
Марк подчертава физиологичните ритми на майчиното тяло, които люлеят детето: „Бебето в утробата е желание за живот, което се оформя в ритмична среда. Дори когато майката спи, нейните ритми се сменят непрекъснато: променя
се пулса на сърцето й, на дишането й. Денят прибавя и люлеещият се ритъм на
ходенето”.[Бертен, Мари-Андре,” Всичко за пренаталното възпитание” С.2006,
с.30] Ритмите на майката и на семейството се отпечатват в плода като определено темпо, което ще ръководи неговия бъдещ живот.
Към ритмичните звуци и движения, които са съпътствали неговото развитие „детето остава ненаситно, за да намери своето ембрионално спокойствие”,
пише Мари-Луиз Ошер. [Бертен, Мари-Андре,” Всичко за пренаталното възпитание” С.2006, с.31] Впрочем, когато бебето се роди, всичко спира. Неговата
внимателна майка чувства, че трябва да го успокоява, да го люлее, да му пее
песни, да му възстанови част от изгубените ритми, отбелязва Оливие Марк
[пак там].
В жилището, което плодът си е създал от вътрешната страна на маточната
стена – защитни мембрани, течна среда, хранителна плацента, той ще развива
интензивна дейност, за да изгради жизнеспособно човешко същество.
В момента на зачеване той получава едно „генетично наследство, съдържащо специфични информации на човешкия вид и характеристика на двете
линии, които той комбинира по напълно оригинален начин. През деветте месеца на бременността той изгражда свое собствено същество от този първоначален капитал, благодарение на жизнени сили, които са в него и посредством външни приноси, доставени главно от майката, а също и от бащата и
околната среда“ [Бертен, Мари-Андре,” Всичко за пренаталното възпитание”
С.2006, с.31].
С физически материали, донасяни от кръвта на майката, ембрионът изгражда своето тяло. Информациите, които достигат до него под формата на
усещания или на емоции, стимулират или забавят формирането на неговите
органи и установяването на различни функции. Положителни или отрицателни, информациите образуват банка данни за зараждаща се психика.
Опитностите от различните фази на живота22 се вписват в съответния жиз22

Раждане, детство, юношество, зряла вързаст
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нен период на човека, като наслагване върху първоначалните отпечатъци,
които според френската авторка Мари-Андре Бертен „останали устойчиви в
подсъзнанието на възрастния, могат да повлияят на неговия избор, на неговите реакции, на неговото поведение” [Бертен, Мари-Андре,” Всичко за пренаталното възпитание” С.2006, с.32]. Най-новите изследвания го потвърждават.
По време на периода на бременността в човешкото същество се изграждат
изначалните основи на неговото здраве, на неговата емоционалност, на неговия начин на общуване, на неговите интелектуални възможности, даже на неговите творчески способности. Този процес на развитието има своя ритъм и
характеристика още в първия период на промените, който започва от зачеването и се простира до цялото оформяне и активиране на психо-соматични
функции на човека до около 20 годишна възраст [Δρ. Μακρής, Ι., Δρ. Μακρή, Δ.
Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία, Αθήνα, 2003.с 69 (Д-р Маркис, И., Д-р Макри, Д.,
Въведение в музикотерапията, Атина, 2003, с.69) ].
Този период предизвиква интереса на научната общественост и се съсредоточава към най-важните системни наблюдения. Развитието е резултат на
непрекъснато взаимодействие между наследствеността на биологичното узряване и околната среда.
Наследствеността, комбинирана със съответните на органичното узряване и влиянието от въздействието на околната среда, допринасят за създаването на индивидуалността и уникалността на всеки един човек. Определени характеристики диференцират човешкото развитие. Хора със силно желание за
управление и преодоляване на пречките имат наследствена обусловеност и
въздействие от околната среда. Развитието не винаги протича по еднакъв и
стереотипен начин. В някои времеви периоди възникват соматични и психосоматични промени23, т.е. имаме „критични“ периоди, в които личността научава с относителна лекота някои умения и поведение. Тези важни качествени
промени, които имат една очаквана честота, се характеризират с различни
начини на мислене. Според швейцарския детски психолог Жан Пиаже имаме:
*Сетивно –двигателна мисловност
*Предразсъдна и предпонятийна мисловност
*Период на специфични мисли
*Период на дедуктивна мисъл
По този начин се формират отделните вързрасти, които от своя страна определят периодите на развитие. Пиаже отчита като силен момент в развитието вътрешното отлежаване и собствените придобити опитности на човека от
психичните дейности и преработването на обекти от заобикалящата природа
[Бертен, Мари-Андре,” Всичко за пренаталното възпитание” С.2006, с.97].
Започналото развитие в пренаталния период ( от 0 до 9 месеца) продължава по същество в бебешка ( от 9 до 24 месеца) и предучилищна вързаст (2-6
23

например емоционални, психични и етични
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години), детски или училищен период (6-12 години). За получаване на интегрирана и пълна картина на развитието трябва да се проучат всички формиращи области като соматичната, психо-двигателната, познавателната, езиковата,
емоционалната, социалната и морална области. Има различния на развитието
на хората от различен пол, както и между хората с еднакъв пол. Музиката е
неразделна част от живота на самия човек – показателно е, че човек се ражда
с приспивни песни и умира с оплаквателни. Но при всеки музикалните умения
са различни по време и същност.
В послените години науката обърна своя интерес към пренаталния период, за проучването на който извършва систематични изследвания. Например
доктор Фейо проучва функциите на слушане, възприятие и памет на зародиша
чрез описания по-долу експеримент [Бертен, Мари-Андре,” Всичко за пренаталното възпитание” С.2006, с.97].
Бременни жени ( от зачеването до периода на първите движения на зародиша) слушат всеки ден около 20 минутен откъс от „ Петя и вълкът” на
Прокофиев. Една седмица след последното слушане ( т.е. около 23 седмица на
бременността) на майката се прави нещо като пренатална проверка. За да се
осъществи проверката на ембрионите е пуснат отново същият музикален откъс. Тринадесет от общо шестнадесетте реагират с преждевременни движения, в сравнение с контролната група (ембриони без подобни слухово музикални дразнения). Втората проверка се прави 5 минути след раждането. В този
момент много от новородените са неспокойни и плачат. Девет от петнайсет се
успокояват, а тези които са със затворени очи ги отварят при чуването на познатия вече откъс от Прокофиев [Бертен, Мари-Андре,” Всичко за пренаталното възпитание” С.2006, с.97-98]. Споменатите по-горе експериментални изследвания, в комбинация със системните наблюдения в този период с помощта на съвременна технология показват, че:
а) Ухото започва да се формира около петата седмица. Спиралата на средното ухо се различава напълно от петата седмица на бременността.
Следователно, началото на функционирането на слуха се намира между 22 и
23 седмица на бременността
б) От тази възраст ембрионът започва да се „учи”, с процедурата за условните реакции. За условно учене накратко можем да кажем, че посредством
тази процедура плодът развива определено придобито поведение чрез едновременното повтарящо се представяне на две дразнения – едно естествено и
едно друго - неутрално.
в) Един вид „памет” функционира още в ембрионална възраст.
В допълнение, през последните години много изследвания показват, че
ембрионът „плува” в един „шум на дълбочината” (фон), който функционира
като защита от екзогенни звуци с много висока или много ниска честота.
Шумът на дълбочината е един ендогенен шум (например шум от храносмила62

нето, сърдечните тонове и други) и се оценява, на около 60 dB съгласно изследванията на лабораторията по акустика и диференциална физиология на
медицинския факултет в Париж (1995г.)
Звуците, които се възприемат от плода са много и разнообразни. Например:
а) Плодът възприема пряко звуците (музикални или не) от околната среда
посредством тялото на своята майка, което функционира като предавател и
филтър. През 1985 година Параскевопулос споменава, че има бременни жени,
които се затрудняват да присъстват на един цял концерт, тъй като силните звуци от ръкоплясканията на публиката предизвикват у плода силни реакции и
свръх подвижност [Бертен, Мари-Андре,” Всичко за пренаталното възпитание”
С.2006, с.101].
б) Плодът, също така, възприема пряко гласа на майка си и фоновия шум на
дълбочината на самото майчино тяло.
в) Споменатите по-горе звуци обаче, не покриват целия звуков спектър на
плода. Съществен отклик имат преживяванията на майката от желано или нежелано излагане на звукови дразнения.
Преживяванията на майката се принасят индиректно посредством отделните хормони. Следователно, плодът трябва да се защитава от звуковата среда
с висока интензивност и главно от ниската честота на повтарящите се звуци на
музиката. Лошо е, че съвременните майки имат познания само за влиянието
на алкохола и цигарите върху здравето на плода, а не знаят нищо за последствието на някои звуци върху него.
Медицинските проучвания с ултразвук показват, че след шестнадесетата
седмица на бременността, ембрионът вече може да реагира на външни звуци.
Ембрионите усещат по адекватен начин дишането на майката, движенията и
звука, когато тя говори или пее. Звуците от движението на кръвта чрез плацентата могат да се чуват от ембриона като силни вибрации по време на вътре
маточния период. За звуковите честоти под 500 Hz, нивото на сила на звука
варира между 70 и 80 Db. [Δρίτσας, Θανάσης. Η Μουσική ως φάρμακο,
Αθήνα,2001,с.8 (Дритас, Танасис. Музиката като лекарство, Атина, 2001, с. 8) ].
Ембрионът слуша ритмичния звук на сърцето на майката горе-долу 26 000 000
пъти. Усещането на този ритъм, който е своеобразен вид защита и се свързва с
безопасността осигурявана от майката в околната среда, има голямо значение
за живота и развитието на човека
Интересно е, какво е звуковото обкръжение на плода. Според доктор
Томатис „вътреутробната нощ е едно далеч не тихо място”.
Екипът на проф. Керльо дьо Рубекс е въвежда в матката на бременни
жени малки микрофони, които улавят звуците от хранопроводите на непрекъснатия фон на дишането и на ударите на сърцето. „ На този звуков фон,
съставен от ниски звуци вибриращи около 24 dB, гласът на майката е между
1000 и 5000 Hz.”
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Както описва по-нататък Мари-Андре Бертен, малко външни звуци преминават през коремната стена, защото меките тъкани значително ги намаляват.
Единствено нискочестотните звуци преминават. Към 5 месец, когато ухото има
функционална зрялост и започва да действа, Жан Фейо (Холандия) получава
многозначителни двигателни отговори, като реакция на дразнители от мелодията на фагота от „ Петя и Вълкът” на Прокофиев, насочена към майчината коремна стена. Любопитното е, че майката в този момент е релаксира със слушалки на
ушите с друг вид музика. Реакциите на плода са наистина негови собствени.
Томатис припомня, че „в твърдите тела високите честоти преминават полесно, отколкото в твърдите, които по-малко вибрират”. Така гласът на майката
се предава на бебето по костната система на майката – череп и гръбначен
стълб до таза, който резонира като свод на катедрала, обърнат обратно.
Изследвания проведени от Експерименталния център по физика в
Страсбург заключават, че „между ларинкса (предавател) и таза (приемател)
има загуба на мощност, но основният звук (този, който в действителност се
възприема) минава идеално с всичките си обертонове, чиято амплитуда е максимална при илиачния гребен”.

Илиачен гребен
Ръководителят на тези изследвания, доктор Копфенстейн, добавя: „Тазът,
гръбначният стълб и черепът напомнят виолончело и може да се приеме, че
като стигнат до таза, звуците достигат до умножаване на хармоничните, както
влажният пръст кара кристалната чаша да звъни.„
Външните шумове карат да вибрира тъпанчето на майката, задвижват цялата ѝ слухова система и посредством нейните кости гласът и достига до таза и
обгръщат детето с тези звукови вибрации. Същото се случва и с гласа на бащата, „особено ако майката го слуша с нежност, защото концентрацията и любовта
увеличават мощта на нещата – и на музиката, която тя с внимание следи.”
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Вътрешното ухо и съответното поле от кората на главния мозък, на ниво
слепоочие, функционират идеално и водят до реакция на плода едва към
5-тия месец от бременността според Фейо. Томатие обръща внимание, че детето възприема звуковете доста преди ухото да функционира.
Той цитира случая с малката Одил, френско говорящо момиче с аутизъм,
което е доведено до пълна комуникация с околната среда, тъй като в него се
събужда паметта на английския език, който слуша по време на първите 3 месеца от ембрионалния си живот. Майката си спомня, че точно тогава, т.е. преди
ухото на Одил да е достигнало функционална зрялост, тя работи в едно предприятие за внос и износ, където говорят само на английски. Със сигурност
Одил не „разбира” думите на английски език, но чувства и възприема ритъма,
мелодията и честотата в херци на този език, който вибрира при 12 000 Hz, докато френският език достига до 8000 Hz, и запазва отпечатък, свързан с един
период на сигурност, предхождащ възникването на нейното разстройство.
Човешкото същество още в ембрионалните период получава звукови вибрации от рецепторните клетки на кожата, мускулите и ставите си. От друга
страна, когато ухото му започне да функционира, то филтрира ниските, за да
приеме само високите тонове. Тази система за защита срещу външните шумове на майчиния организъм, които не спират ни денем ни нощем, е задължителна. Без нея плодът никога не би разбрал какво е почивка.
Мари-Клод Бюнел и нейният екип – С. П. Леканюе, Ж. Грание – Дефер и С.
Мозер, изследват реакциите на плода при слухови дразнители, като следят
неговите движения с ехограф, докато сърдечните му удари се регистрират постоянно на компютър. Те правят следните констатации:
* Плодът може да различава две близки срички като „биба” и “ баби”, което
свидетелства за голяма чувствителност на възприемане, за определена бдителност и памет, потвърдена от по-късни изследвания.
* Той реагира различно на вече чути разкази и музика, или на нови
такива.
* Що се отнася до недоносения плод, то той прави разлика между гласа на
майката, когато тя говори на него, или се обръща към друг човек. Майката наистина използва по-високи звуци и по-широка модулация, когато говори на
своето бебе, като така изразява нежността си.
От своя страна вокалният педагог Мари-Луиз Ошер достига до интересни
констатации в семействата на своите ученици, професионални певци, които
ежедневно се упражняват в дома си. Майките сопрано раждат деца, чиято горна част на тялото е развита по изключително фин начин.
При бащи баси децата се раждат с особено добре развита долна част на
тялото, прохождат рано и още по-интересно, остават през целия си живот неуморни пешеходци.
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За да разбере тези явления, Мари-Луиз Ошер работи с професори от различни специалности в много университети и болници в Париж. Всички те наблюдават как тоновете от музикалната стълбица рисуват върху човешкото
тяло, „командния кораб”, енергийния меридиан, добре познат на специалистите по акупунктура. Ошер основава родилни домове, в които бъдещите майки
и бащи пеят в хор, така че всички части на тялото на плода да се развиват
нормално.
Както обобщава Мари-Андре Бертен, всеки звук е във „вибрационен резонанс с един гръбначен прешлен и с двойка синаптични нервни възли, които
му съответстват. Когато една от тези енергийни точки или един от тези нервни
центрове са раздразнени, те възбуждат на свой ред областта, която се насища
с нерви и цялата нервна система, включително мозъка, са динамизирани. За
д-р Томатис ухото е генератор на мозъка.”
Настоящият доклад е направен и вдъхновен от изследванията ми в дисертационния ми труд на тема „Музикално-сценични произведения и проблемът
на тяхното въздействие при възпитанието и развитието на децата от 0 до 7
годишна възраст”. А именно-как класическата музика може да промени, подобри и стимулира развитието на деца от 0 до 7 годишна възраст. Намерих изключително обемна и задълбочена информация. Личните ми наблюдения при
развитието на деца под влияние на музика, музикално-сценични произведения ме подтикна да пиша именно по тази тема. Изграждането на детската психика и личност е изключително отговорен акт и колкото по-информирани сме
ние като отговорни родители, толкова по-добри резултати ще има. Това е основното ми намерение описвайки, събирайки и предоставяйки този доклад.
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ПРОБЛЕМЪТ ЗА ТРАГЕДИЯТА И ТРАГИЧНИТЕ ОБРАЗИ
В ОПЕРАТА "АНТИГОНА 43" ОТ ЛЮБОМИР ПИПКОВ
THE PROBLEM OF THE TRAGEDY AND THE TRAGIC IMAGES
IN THE OPERA „ANTIGONE 43“ BY LUBOMIR PIPKOV
Докторант Дима Я. Димитрова, НМА "Проф. Панчо Владигеров“
Анотация. За да се разбере как конфликтът в трагедията "Антигона" от
Софокъл е пренесен в операта на Л. Пипков "Антигона 43" е направена съпоставка на
похватите и образите, от които е взаимствал българският композитор. В драмата на Софокъл, поетът поставя актуалния за времето въпрос, касаещ отношението между държавните и вечните, божествени закони. Операта „Антигона 43“ е замислена като психологическа драма, където всяко действие на героите, всяка мисъл има свой музикален еквивалент. Сходството с античната трагедия се забелязва в общите линии и моменти, в сюжетното развитие на двете произведения, като
е спазено единството на време, място и действие.
Ключови думи: Любомир Пипков, опера, антична трагедия, пoхвати и образи
Abstract. In order to understand how the conflict in the Antigone tragedy by Sophocles is
transferred to L. Pipkov‘s opera „Antigone 43“, a comparison of the techniques and images
from which the Bulgarian composer has borrowed has been made. In Sophocles‘ drama, the
poet puts the current issue of the time concerning the relationship between state and eternal
divine laws. The Antigone 43 Opera is conceived as a psychological drama where every action
of the characters, each thought has its own musical equivalent. The similarity with the ancient
tragedy is observed in the common lines and moments, in the storyline of the two works, while
respecting the unity of time, place and action. ancient tragedy
Key words: Lubomir Pipkov, opera, techniques and images
Българската национална композиторска школа е една от най-младите в
Европа. Към тази школа попада името на големия български композитор
Любомир Пипков, който със своите оперни шедьоври оставя сериозна следа
в българската оперна култура. Обективният ход на историята обуславя нейното зараждане в самото начало на XX век, когато европейската музика, почти
изчерпала „ресурсите“ на класицизма и романтизма, навлиза в света на модерните течения с една непозната до тогава амбиция за откривателство и новаторство. За малко повече от половин век българската музика асимилира в
един сгъстен динамичен порядък няколко европейски стилове с вековни традиции [ Кръстев В., 1977, с. 5].
Любомир Пипков създава богато творчество в почти всички области на музиката. Неговите произведения се отличават със значимостта на своята тематика и изострената идейна насоченост. Като студент в прочутата музикална
институция Екол Нормал дьо Мюзик (1926-1932) в Париж, той не само придобива теоретични знания и композиторски умения, но е високо оценен именно
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заради ярко изразените оригинални музикални идеи, чиито извори са в българския фолклор- Първи струнен квартет, Клавирно трио, песни и др. Неговите
велики учители - Пол Дюка и Надя Буланже - композитори и педагози, му помагат да изгради основите на самобитния си стил. Той има сетива и силен интелект, и естествено, започва да оглежда различни пътища, по които може да
поеме един млад композитор- като се започне с впечатляващият импресионизъм на Дебюси и се стигне до запознанството му с голямата руска класика, по
специално с Мусоргски, който силно ще му повлияе. Трите опери на Пипков "Янините девет братя" (1937), "Момчил" (1948) и "Антигона 43" (1963) са не
само върхове в българското оперно творчество - те показват еволюцията и
монолитността на Пипковия стил, и отношението, и възможностите му в жанра. Първата му опера поставя началото на модернизма в българското музикално-сценично изкуство и е дълбоко свързана с европейските тенденции от
началото на века, пренесени у нас именно от личности като Пипков. В найоригиналните си концепции обаче той остава неразбран и до днес. Факт е, че
повече от четиридесет години никой театър, диригент, режисьор не посяга
към "Антигона 43“[Арнаудова Б. 2017, бр.1]. Има и толкова много, потънали в
забвение творби. Не случайно проф. Боянка Арнаудова задава въпроса: “Дали
пък българинът във времето на глобализацията и промените, на прекомерната информация, на стреса и тероризма, вече не изпитва интерес към минало,
себеанализ, вникване в духовната си същност, към радостта от изживяването,
наречено музикален театър и т.н.?“ [Арнаудова Б., 2005, с. 13].
Всъщност интересът ми към българските оперни творби нарастна силно и
спонтанно след като имах щастието лично да присъствам на репетициите на
операта "Янините девет братя" от Л. Пипков, представена през 2018 г. на сцената на Софийската национална опера и балет, под ръководството на акад.
Пламен Карталов. Естествено тази опера напусна пределите на страната и спечели сърцата на публиката в Русия и Япония.
„Антигона 43“ се различава рязко по художествена концепция и изразни
средства от другите две опери на Любомир Пипков. Тя е творба с дълбок морално-етичен смисъл: за дълга, достойнството и вярата в един идеал, за саможертвата и любовта. Нейната поява е съвършено ново явление в българското
оперно творчество дотогава. С нея композиторът полага нов еталон в този
жанр на нашата музика, поставя началото на съвременната тема в българското оперно творчество.
Либретото на операта е написано от поета Владимир Башев и драматурга
Панчо Панчев. Като се придържат към сюжетната канава и структурата на великото творение на Софокъл, композиторът и либретистите пренaсят мястото
и времето на действието в епохата на съпротивителното движение в България
[Ангелов Кр., 1977, с.129]. Макар, че събитията са от 1943 година, авторите правят собствена транскрипция на античната пиеса, чиито смисъл е вечен.
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„Антигона 43“ е поставена за първи път в края на 1963 г. на сцената на
Русенска народна опера, а само след няколко месеца се появява на Софийска
и Пловдивска сцена. Интересът към тази творба е необичайно голям [Кръстев
В.,1977, с. 640-641].
За да се разбере как конфликтът в трагедията "Антигона" от Софокъл е пренесен в операта на Л. Пипков "Антигона 43", трябва да бъде направена съпоставка на похватите и образите, от които заимства българският композитор.
В драмата на Софокъл поетът поставя актуалния за времето въпрос, касаещ отношението между държавните и вечните, божествени закони. В своето
произведение той показва как да реагира човек, ако законът, който трябва
да спазва, влиза в противоречие с неговите морални норми. Психологическият
сблъсък на характерите на Софокъловите главни герои - Креон и Антигона,
са художественото ядро на драматургичния конфликт. Конфликтът е трагичен, защото характерите на двамата герои са непримирими. За да се противопостави на несправедливостта Антигона престъпва разпоредбите на
Креон и отдава последни почести на своя мъртъв брат Поленик, така изпълнява дълга на живите към паметта на мъртвите. Загиналият е не само брат на
Антигона, но и човек. За нея извършването на погребалния ритуал „свещен
завет“ и тя не се страхува да го изпълни, дори когато разбира, че нейната
плаха сестра няма да я подкрепи. Смелостта ѝ не я напуска пред строгия владетел Креон, за когото от първостепенна важност са държавните интереси.
Принципен владетел, той е чужд на законите на сърцето, а може би и съзнателно ги потъпква, за да управлява по-лесно. Антигона направлява своята
съдба- неизменно върви по пътя към собствената си гибел. Никой не би могъл да я обвини, че позволява на верния съдник- сърцето, да ѝ посочи пътя,
който ще ѝ помогне да живее в хармония със себе си и вътрешните си убеждения. За нея не е страшно наказанието на Креон, по-страшно е божественото наказание за смъртните, противопоставили се на съдбата предопределена от Олимп. В рамките на основния конфликт са включени и няколко сблъсъка, които уточняват характера на главните герои и засвидетелстват отношение към тях. Първият изправя една срещу друга двете сестри: Исмена боязливата и слабата, неспособна на саможертва, отказва да ѝ съдейства, да
бъде съучастничка в погребението на Полиник. Софокъл въвежда образа на
втората сестра, за да създаде образен контраст и на фона на страха и малодушието на Исмена да открои смелостта и решимостта на Антигона.
Впоследствие двете сестри застават заедно пред съдника Креон и Исмена
поема гордо своята половина от вината и от наказанието, дори без да е
участвала в деянието на сестра си. Вторият сблъсък противопоставя Креон и
синът му Хемон. Позицията на сина му се основава не само на любовта му
към Антигона, а преди всичко на вярата му, че сляпото придържане към пи69

саните закони води до нравствено беззаконие. Законите трябва да служат на
хората, а не да са обърнати срещу тях и висшата човечност. Третият сблъсък
е между Креон и слепият прорицател Тирезий. Ако чрез хора и Хемон говори
народът, чрез гадателят говорят самите богове и всеки е длъжен да се вслуша във волята им. Тирезий защитава Антигона и се обявява срещу властника,
който действа не от позицията на справедливостта, а от тази на засегнатото
си самолюбие. По трагична ирония Креон сам нарушава заповедта си и става
косвен виновник за смъртта на Антигона, Хемон и съпругата си Евридика.
Трагичността му е по-голяма от тази на жертвоготовната Антигона, защото
той остава жив, а животът в непрекъснати угризения и самообвинения е поголямо наказание дори от смъртта [Бояджиева М. http://www.referati.org/
antigona-analiz--1/77034/ref ]. Смисълът на "Антигона" е в прозрението, че
трябва да се очистваме от мнимите ценности.
Операта "Антигона 43" е написана в пет картини с три хорови интермедии, а основните действащи лица са Ана, Крумов, Емил и Ирина, които са заимствани от известната трагедия на Софокъл „Антигона“ – (Ана отговаря на
Антигона, Стоил на убитият брат на Антигона- Полиник, Крумов на тиванския
тиран Креон, синът на Крумов - Емил на сина на Креон - Хемон, учителят
Терзиев на прорицателя Тирезий, Ирина на сестрата на Антигона - Исмена,
Капитанът - на стража, който води Антигона). Последната опера на Любомир
Пипков е създадена с много любов и желание, защото той дълго време търси
съвременен сюжет, който да го завладее и да го превърне в творба, съвършено оригинална както по замисъл, така и по изпълнение. Като композитор
с много дълбока чувствителност той не стига до образите в "Антигона 43"
просто чрез заимстване от античните образи на Софокъл, а с надникване в
своето минало, където емблематично са запечатани фигури на действителни
хора и събития, които не му дават покой повече от 40 години. „Така силно съм
ги изживял, като роман на един голям писател - без действие може би, обаче
като състояние много динамично". Тези думи композиторът изрича пред
Иван Хлебаров като спомен от младите си години [Хлебаров Ив., 2004, с.28].
В един от разговорите си с Любомир Пипков, който остава неиздаден, той
разказва как още го владее спомена за една жена - арестувана, обкръжена от
войници и камиони, чиито фарове осветяват нейната фигура, потъваща в
мрака. Името на жената е Елена Михалчева-Гичева, а годината 1925. Години
по-късно, тези спомени ще преминат в театралния образ на Ана Антонова,
която намира пътя към безсмъртието със своята постъпка.
Действието се развива в малко провинциално градче и всичко, което се
случва е концентрирано в рамките на едно денонощие, а това прави задачата на Пипков нелека. Слушателят трябва да се убеди в морално-етичната и
социално-политическа идея на Ана за нейната правота и готовност за
саможертва.
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Либретистите - Владимир Башев и Панчо Панчев са създали добра основа за написването на психологическа съвременна драма. Забележителна е
идеята на авторите на текста за оригиналния пролог. Тук не само започва
внезапната завръзка на драмата. Прологът открива и големи възможности
на композитора, който се е възползвал от тях превъзходно. На сцената се
представя зрелостен изпит по литература, на които Ана Антонова е изтеглила въпрос за трагедията на Софокъл "Антигона". Това е единственото място в
операта, където става дума за действителната антична драма и оценката на
Антигона е вложена в партията на Ана, на която предстои съдбата на
Антигона. Още в първите тактове на Пролога се експонира и основният образно-драматургичен конфликт между идеите за злото и за подвигa
[Хлебаров Ив., 2000, с.306].
Любомир Пипков рисува образите с огромно майсторство и в последната
му опера това ясно проличава – те са добре изградени, повечето от тях респектират с ярките си индивидуализирани характеристики и пластична оформеност. Великолепният образ на Ана се откроява над всички. В основата
му наистина стои прототипът на Антигона, но силата на характера на Ана не
е по-малка и тя притежава очарование и привлекателност. Това е един плътен и убедителен образ с широк душевен диапазон. Майсторски е предадено внезапното ѝ превъплъщение от „едно неизвестно и свито момиче“ в героиня. Силен и въздействащ, образът на Ана е актуален и до днес. Носителка
на доброто, на светлината и със силата на своята борбена душа, тя пробужда
ярка емоция в слушателите. Вокалната партия на нейния образ преминава
от лирична кантилена през напрегнати, възбудени интонации. Тази кантилена проличава най-истински, когато Ана спокойно и уверено цитира думите
на Антигона „Бащин край на тиванската родна земя“ и се разпада в момента, в който е прекъсната от гласа на глашатая, с което мекотата в изказа ѝ
изчезва и е заменена от напрегнатото звучене на равните четвъртини. С думите на глашатая, Ана и Антигона стават сестри по съдба в еднаква драматургична ситуация и за Ана не остава нищо друго, освен да следва пътя на
подвига.
Противопоставеният на Ана друг централен образ - Крумов, също е трагически изграден. По изключително интересен начин Любомир Пипков обрисува този противоречив образ сякаш, за да остави на слушателя правото
да осъди, или да разбере мотивите и действията на Крумов. Ако той е образ,
изцяло противоположен на Ана, то защо тогава оставя и симпатии в слушателя? Сякаш, за да покаже именно какво означава образ на злото, до Крумов
застава един друг второстепенен образ-този на Капитана, който се опива от
властта си чрез страх и насилие. Той е и единствения персонифициран образ
на злото, а своеобразната му вокална партия го характеризира като ограничен и жесток егоист, лишен от елементарни човешки добродетели. Ариозото
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на Капитана представлява валс- скерцо, където примитивът се превръща в
гротеска. Композиторът търси комичния ефект в образа на Капитана, като
понякога разделя сричките във вокалните му партии с паузи, а те съпоставени с пластичните и спокойни музикални фрази на Крумов - този, който дава
заповедите, допринасят за разграничаването на двата образа. Колкото понеотклонно върви Ана към подвига, толкова по-ясно изпъква духовното падение на Крумов, неговият морален крах. Важен е моментът, когато хорът се
явява пред Крумов като натрапчив глас на собствените му мисли и угризения, като вътрешен глас на съвестта [Хлебаров Ив., М. Костакиева, К. Друмева,
1975, с.158-159]. С този анализ върху образа на Крумов се синтезира и цялостната представа за него, ако той беше управител, без принципи и добри
човешки черти, дали мислите му щяха да са приковани в угризения. Това
превръща и образа му в многопластов, интересен, прозира борбата, която
се води в душата му между човешките чувства и сковаващите закони на
властта. В арията на Крумов от втора картина композиторът набляга на пластичните и спокойни музикални фрази, чрез които се цели да бъде внушена
онази характеристика на човек, който изпълнява своя дълг пред родината.
Честен по своему, Крумов се възмущава от тия, които „могат да изколят цял
народ срещу една звездичка от пиринч“, вижда протеста на народа, обаче не
е в състояние да измени на класата си. Накрая като Креон, той разбира истината, дава нареждането си, но вече е късно - фаталната развръзка е настъпила, а нещастието се стоварва и върху него. В последна картина той стига до
заключението: „Имах едно отечество и син единствен. Сега аз нямам
никого.“
Няма как да не бъде спомената огромната роля на хора в операта
"Антигона 43". Той е третиран от автора в традициите на старогръцката драма- статичен, сякаш без лице и играе ролята на вътрешния глас на главните
герои, а понякога безпристрастно въвежда зрителя в картините и случващото се. Тук хоровете са гласът народен, или по-скоро глас свише. Гласът на
извънличното, което познава само справедливото. Няма симпатии нито към
единия, нито към другия образ. Да чуеш гласа на чистата справедливост е
толкова страшно, колкото да понесеш абсолютната несправедливост.
Истината се посреща трудно. Хорът е такъв, в своите изяви той казва:“Няма
Крумов“, „Няма Ана“, „но ти постъпи справедливо“. Той само сочи. Точно в
това се изразява и принципа на античната трагедия. Извънличностното посочва персоналното. Хорът се явява и катализатор на действието. Докато
образите са потъват в конфликти, които трябва по някакъв начин да бъдат
разрешени, се намесва хорът, който или подбутва конфликта и го задръства
до крайност, или го разрешава. Получава се синтез на оперно действие и
епичен коментар в 5 картини. В хоровите интерлюдии преобладава епичното начало. В интермедиите преобладава речитативно-декламационното хо72

рово развитие, чиято амплитуда е твърде богата: от пределно мелодизирания речитатив, приближаващ се до истинска песенност (финален хор), до
изостряне на декламационния принцип и въвеждане на експресивна говорна декламация [Хлебаров Ив., М. Костакиева, К. Друмева, 1975, с.158-159].
Чрез натрупаните познания в "Антигона 43", Любомир Пипков продължава
творческата си еволюция с „Четири мадригала за смесен хор“, където се открива очевидна връзка с хоровия речитатив на интермедиите в операта.
Трагедията в операта е обединяващ фактор за действие. Сюжетната линия е обвързана с това, трагедията да излезе на преден план, показано по
деликатен начин. Трагичното привлича, харесва се. Много често в трагичните образи и ситуации, публиката открива сходство с живота си, преоткрива
себе си, вълнува се, разсъждава дори как би постъпила на мястото на героите, които са в немилост. Трагичното може да бъде открито както в opera seria,
така и в opera buffa. Но за всеки човек трагичното е различно и това прави
операта толкова разнообразна и пъстра, наситена с различни типажи и събития. Композиторите, които са творили в различни епохи откриват и показват образи спрямо епохата, в която живеят, спрямо политическата ситуация,
злободневните теми, спрямо собственото си емоционално състояние.
Операта „Антигона 43“ е замислена като психологическа драма, където
всяко действие на героите, всяка мисъл има свой музикален еквивалент.
Както отбелязва Ст. Лазаров „Сходството с античната трагедия не свършва
дотук. Освен, че се забелязват общи линии и моменти в сюжетното развитие
на двете произведения, в "Антигона 43" има хор и са спазени единствата на
време, място и действие. Събитията се развиват в 24 часа.“ [ Лазаров Ст., 1964,
3, с. 36.].
„Антигона 43“ е не само един от върховете в българското оперно творчество- операта показва еволюцията и монолитността на Пипковия стил, отношението и възможностите му в жанра. Композиторът наблюдава много
внимателно настроенията на обществото, за да бъде в крак с всичко случващо се около него. Неслучайно в българската музикална култура Любомир
Пипков представлява не просто един от нейните най-големи творци, но той
става израз на непреклонна социална поезия, неподвластна на временни
конюнктури [Хлебаров Ив., 1996, с.273].
Самият Пипков казва не веднъж, че в "Момчил" е имал за цел да прибави
към елементите на националния стил и натрупаният опит на "голямата музикална история, т. е. на класическото наследство", с което несъмнено обогатява българското оперно творчество. И закономерно в "Антигона 43" отива
още напред, създавайки монументална съвременна творба, на основата на
великата древногръцка класика. Свързвайки мит и модерност, класика и
фолклор, минало и настояще, вечно и преходно. С нея завършват трийсетгодишните му търсения, стремежи, експерименти и в областта на операта, из73

граждайки един оригинален, индивидуален стил, в който се синтезира, граденото от няколко столетия в западната и руската музика с фолклора, духа и
световъзприятието на българина, и с модерните тенденции, характерни за
20-ти век [Арнаудова Б., 2017, бр.1].
Заедно с "Оратория за нашето време", операта „Антигона 43“ на Любомир
Пипков обръща пътя на българското музикално творчество и вдъхновява
композитори като Марин Големинов да продължат да развиват новото, модерното, различното.
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ВИДОВЕ КЛАРИНЕТЕН АМБУШЮР
ас. Едуард М. Сарафян, преподавател по кларинет,
докторант в АМТИИ „проф. Асен Диамандиев”, Пловдив
TYPES OF CLARINET EMBOUCHURE
asst. Eduard M. Sarafyan, clarinet teacher,
doctoral student /candidate/ at AMTII “ Prof. Assen Diamandiev ”, Plovdiv
Резюме: Изложеният материал представлява част от темата на дисертационен труд със заглавие „Формиране и изграждане на кларинетния амбушюр“, като
основната цел е запознаване с различни теории по отношение формирането на
устния апарат, ефектът върху музикалното изпълнителство и анализ на ползите
и недостатъците от различните амбушюрни концепции.
Ключови думи: Устна, челюст, език, платък, мундщук, звук, тембър, фраза, динамика, щрих, артикулация;
Resume: The following reading material is a part of a dissertation entitled “Building and
formation of the clarinet embouchure”. It aims to explore various theories in regards to the
embouchure’s formation and influence on performance. It also presents an analysis of both
benefits and disadvantages of the various embouchure concepts.
Key words: Lip, jaw, tongue, reed, mouthpiece, sound, timbre, phrasing, dynamic,
articulation marks, articulation.
Увод
„Съвременният изпълнител, стремящ се към съвършенство, трябва да познава всички предложени му възможности“. [Ясенов Б., 2017, стр.10]
Изхождайки от тезата на доц. д-р. Борислав Ясенов, изложеният материал
се фокусира върху различните видове амбушюрна постановка, с цел придобиване на максимално задълбочени познания по изследваната проблематика,
по пътя към съвършенството на кларинетното изпълнителство.
Музикалното изпълнителство и интерпретация до голяма, а защо не и в
пълна степен, са в зависимост от основните музикално-изразни средства,
свързани с качествата на звука като тембър, сила, интонация, височина и др.,
качествено възпроизвеждане на различните щрихи и артикулация, изравненост на звука в различните регистри, динамика, фразиране и пр. Всички тези
музикално-изразни средства са подчинени на два основни компонента:
- Субективната представа на изпълнителя за възпроизвеждане на музикалния образ;
- Обективните обстоятелства, водещи до качествено изпълнение на предварително зададените музикално-изпълнителски представи от страна на
свирещия, подчинени на основните постановъчни елементи и изисквания,
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като изпълнителско дишане, амбушюрна постановка, поведение на тялото,
свързано с позиционирането и работата на глава, крака, ръце, пръсти и т.н.
Видове амбушюрни концепции.
„Най-фините и сложни задачи в процеса на свирене изпълнява устният
апарат“. [Димитров С., 2007, стр. 22] Тази теза изразява проф. д-р Сава
Димитров, в частта, свързана с постановката при свиренето на кларинет в дисертационния му труд със заглавие „Българската кларинетна школа“, чрез която отдава нужното значение и важност върху изследвания въпрос.
В педагогическата теория и практика по кларинет са известни различни
концепции във връзка с формирането на кларинетния амбушюр, диференцирани според следните показатели:
- подгъва на устните /„Single lip“ и „Double lip“/ (едноустен и двойно устен
амбушюр);
- начинът, според който се активират лицево-челюстните мускули „Smile“
(Усмивка) Разширен или „Q“ (умлаут) Стеснен затворен тип;
- според системата на която се свири (френска или немска)
Световната кларинетна литература разглежда най-вече типовете от първия показател – „Single Lip“ - стандартния едноустен и нетрадиционният за
българската кларинетна школа „Double lip“ – двойно устен, които са подчинени на начина на разполагане на устните спрямо мундщука чрез подгъв и на
горната устна върху зъбите.
В исторически план до 1820г. всички кларинетисти са практикували двойно устен амбушюр, поради спецификата на кларинета, според която тръстиковата пластинка се е намирала отгоре и съответно горната устна е упражнявала
контрола върху вибрациите на платъка, респективно и двете устни са били
подгънати.
От 1820 г. в Германия кларинетната школа налага радикална промяна, според която платъка се позиционира в долната част на мундщука и посредством
това нововъведение се появява едноустният амбушюр, чрез който колебанията на тръстиковата пластина се контролират от долната устна, горните зъби
се разполагат непосредствено върху мундщука, намиращи се зад горната устна, която не е подгъната върху зъбите.
Едно от предимствата на традиционния едноустен амбушюр се състои в
стабилността на устния захват спрямо мундщука.
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Richard Stoltzman and Kalmen Opperman, Амбушюр тип „Double lip“
https://mramusicplace.net/2015/07/19/double-lip-embouchure-and-the-clarinet/
(15.03.2019)

Неправилен амбушюр тип „Double lip“
https://www.saxophone-guy.com/bad-embouchure.html (17.03.2019)
При двойно устния амбушюр едно от важните условия е натиска на челюстта да бъде минимален, с единствената цел да създаде опора на долната
устна, която осъществява пряката връзка с платъка. От една страна това позволява на тръстиковата пластинка да вибрира по-свободно, а от друга гарантира по-малка умора при подгъва и на двете устни.
Устните покриват и горните и долните предни зъби. Долната челюст трябва
да оказва опора на долната устна с минимален натиск, за да се избегне елемента на прекомерно силно захапване. Тъй като натискът върху тръстиковата
пластинка се прилага хоризонтално и вертикално, той е по-малко потискащ
към вибрациите на тръстиката, което води до по-добър тон.
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Двойно устния амбушюр е много по-различен от едноустния. В началния
процес на усвояване на този тип позиция е необходима допълнителна мускулна кондиция за осъщестяване на добър натиск от страна на горната и долната
устна както към центъра, така и спрямо ъглите на устата. Поради тези обстоятелства е препоръчително в началото да се свирят кратки откъси с по-чести
почивки, с цел постепенна адаптация на мускулите към новият и различен амбушюр. Плавното усвояване на новия тип амбушюр може да се осъществява и
в седнало положение, като корпусът на кларинета се разполага между краката
на свирещия, които притискат леко инструмента и отнемат от тежестта му.
„Ако никога не сте практикували двойно устен амбушюр, ще Ви отнеме
известно време, за да свикнете, защото мускулите на горната устна все още
не са изградени. Ако се придържате към тази практика, ще имате полза в дългосрочен план. Първоначално може да усещате липса на стабилност, но след
достатъчно практика и повторения, ще изградите сила в лицевата си
структура и ще можете да използвате „Double lip“ с лекота.“ Рикардо Моралес
https://artistworks.com/blog/clarinet-embouchure-why-double-lip-better
(19.03.2019)
Рикардо Моралес демонстрира и двата вида амбушюр, като отбелязва, че
има по-добър контрол върху пръстите и въздушния стълб, когато използва
техниката на Double lip, двойно устен амбушюр. Разликите между тези два основни варианта се отличават най-вече в бавно темпо.
Друго предимство на двойно устния амбушюр според Моралес се състои в
обстоятелството, че устната кухина се разтваря в по-голяма степен, което от
своя страна дава по-голям резонанс на звука.
В книгата „Clarinet Teaching and Performing Practices in the United States and
Canada“, написана през 1973 г. от Сесил В. Голд, авторът е направил проучване
върху 162 водещи професионални кларинетисти, според което 142 свирят с
едноустен амбушюр и едва 20 с двойно устен. (около 12%). От изследвания
период до наши дни процентът на използващите двойноустен амбушюр намалява. Въпреки това някои от най-големите кларинетисти в историята са използвали двойно устния амбушюр, в това число: Луи Кагуцак, Реджиналд Кел,
Ралф Маклейн, Харолд Райт, Джино Чофи и Дейвид Вебер. Някои от водещите
изпълнители днес, които използват този тип постановка, са артистите на
Вандорен Джон Йех и Юджийн Монди, както и покойният Калмен Оперман и
неговите ученици Рихард Столцман и Стив Хартман.
https://www.dansr.com/vandoren/resources/the-vanishing-double-lipclarinet-embouchure (17.03.2019)
http://clarinet.org/wp-content/uploads/2018/02/Portnoy-Embouchure-andTone-Color.pdf (18.03.2019)
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ПРИЕМУЩЕСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ,
НА ДВОЙНО-УСТНИЯТ АМБУШЮР, АНАЛИЗИРА ПИТЪР ХЕНДКОК
В НАУЧНИЯ СИ ТРУД „The working clarinetist“
Соред Хендкок някои от преимуществата на свиренето с тази техника са:
1. Разтваря устната кухина, което в някои случаи води до по-добър звук.
2. Прави много трудно, болезнено и почти невъзможно да се свири с
твърде голям натиск на челюстта, с една дума ограничава го.
3. Изпълнителите, които използват тази техника, чувстват как този амбушюр прави тяхното легато по-плавно и свързано.
4. Изпълнителите, използващи тази техника свирят по-добре по-високите тонове, близо до лимита на височина на кларинета, без да развалят
качеството на звука.
5. Горната устна се явява като омекотяващ фактор, които някои изпълнители използват за да премахнат дискомфорта от взаимодействието
между зъбите и мундщука.
Недостатъците според Хедкок за този тип амбушюр са следните:
1. Изпълнителят се нуждае от много повече мускулна сила на устните за
да свири и издръжливостта при продължително свирене може да се окаже проблем.
2. Инструментът не е добре фиксиран и за това някои изпълнители имат
затруднения да свирят стоейки прави.
3. Поради това, че зъбите не докосват мундщука, е възможно изпълнителят да се замузаблуди, че свири гладко.
4. За много свирещи горната устна е къса, поради което твърде трудно
се вмъква под горните зъби.
Защо да НЕ използваме този тип амбушюр според Хедкок?
„Според мен, нищо не ни пречи поне да опитаме двойно-устният амбушюр.
Много изпълнители намират, че този тип амбушюр им дава различна перспектива на техният звук. Тези, които прилагат този амбушюр само за да премахнат
натиска на челюстта, след опита им разбират, че това не помага особено много. По мое мнение, съвсем възможно е да се научим да използваме всички
преимущества на двойно-устният амбушюр, като в същото време не прилагаме и минусите му, ако сте наясно как да прилагате натиска на челюстта. Ако се
нуждаете от нещо да омекотява допира на зъбите ви с мундщука, можете да си
сложите гумичка. Това ще отвори устната кухина и ще изолира зъбите от мундщука. Не казвам, че не трябва да свирите с двойно-устен амбушюр, а просто че
има няколко неудобства при него. Много хора ще постигнат резултати, близки
до тези от двойно-устният амбушюр, ако използват правилно едно-устният“.
[Hadcock P., 1999, p. 163 ]
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Сред втория показател от видовете амбушюрна постановка, значително
по-дискусионен е типа „Усмивка“ „Smile“
Амбушюрът „усмивка”
Според Хедкок амбушюрът тип усмивка е полезен, защото чрез издърпването на ъглите на устните настрани и надалеч, се стяга горната устна, което от своя страна води до по-голямо стягане на долната устна и това влияе
на звука. Най-вероятно според Хедкок благоприятно, според мен
дискусионно.
Според Лари Гай, амбушюрът тип усмивка рядко се препоръчва, защото
има склонност да предизвиква изтичане на въздух, предразполага към помалък контрол върху платъка и води до по- остър звук, който се разсейва и
се превръща в плоскозвучие.
Рядко, свирещите избират да издърпат устните настрани от центъра на
устата. Това решение е почти винаги взето от хора, който имат прекомерно
плътни и пълни устни; тези, които използват твърде много от устната около
мундщука и платъка. Един изтъкнат музикант, който използва варианта на
„усмихнатият” амбушюр е Митчел Лури, който също има много плътни
устни.
„Според съвременната постановка на кларинетиста мускулите на устните са леко събрани към центъра на устата, като се запазва обаче най-естественото положение на устните“. [Димитров С., 2011, стр. 51] Тази концепция в
хабилитационния труд на проф. д-р Сава Димитров затвърждава тезата,
според която амбушюрът тип усмивка не е толериран от българската кларинетна школа, в сравнение с типа „Умлаут“/“Q „ – стеснен или по-скоро заключващ ъглите на устата тип.
Третият от показателите за вид амбушюрна постановка е най-малко
разглеждан, защото той не поражда особени дискусии, поради обстоятелството, че е свързан със системата (френска или немска) на която свири изпълнителят. Разликата се състои единствено в дълбочината на захвата от
страна на устния апарат. Мундщуците, предназначени за немска система
инструменти са с по-стеснен отвор, предполагащи свирене със значително
по-тежки платъци. От друга страна характеристиката на този тип мундщуци
изисква значително по-дълбок захват в сравнение с мундщуците от френската система.
Заключение.
В заключение на база изложения материал изводите са следните:
- По първия показател, въпреки, че известни имена в кларинетното изкуство използват с различни цели и методи двойноустния амбушюр, статистиката и аргументите категорично толерира едноустния;
- По отношение втория показател амбушюрът тип усмивка е сериозно дис80

кусионен и въпреки някои предимства в предимно теоретичен план, няма
много и сериозни аргументи в негова протекция.
- По отношение третия показател, в зависимост от системата на кларинета
няма аргументи за различни концепции.
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ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТРЕНИНГ – МЕТОД В ОБУЧЕНИЕТО
ПО МУЗИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Елеонора Ем. Забунова
учител по музика в ДГ „Дружба” – гр. Асеновград
USING A TRAINING METHOD
IN MUSIC EDUCATION IN KINDERGARTEN
Eleonora Em. Zabunova
music teacher in kindergarten „Druzhba” in Asenovgrad city
Резюме: Настоящата статия представя тренинга като метод на обучение по
музика в детската градина и прилагането му в реална среда. Целта на тази разработка е да се обоснове значимостта и приложимостта му като интерактивен метод за развитието на музикалното възпитание в предучилищна възраст.
Ключови думи: тренинг, метод на обучение по музика, детска градина, музикални игри, музикални инструменти.
Abstract: This article presents the training as a method of music education in the kindergarten and its application in a real environment. The aim of this paper is to review its relevance
and applicability as an interactive method for the development of pre – school musical
education.
Keywords: training, music education method, kindergarten, musical games, musical
instruments.
Реформите в съвременната образователна система налагат учителят по
музика да използва иновативни средства и методи на обучение. Tрябва да се
подходи по нов, различен начин чрез разнообразяване средствата на музикалното обучение на децата от 3 до 6 годишна възраст.
Общуването в заниманията по музика развиват и усъвършенстват детската
личност. Когато обучението е ефективно, то спомага за интелектуалното и
емоционално развитие на децата от предучилищна възраст. „Смисълът на общуването с музиката е във възможността да се преживеят онези изключителни моменти на духовно израстване и прозрение, които облагородяват човешката личност“ [Коловска, 2016, с. 367].
Близостта на музиката до емоционалната природа на децата стимулира
развитието на техните психически и физически способности. Тодорка Кушева
твърди, че: „музикалните дейности (възприемане на музика, възпроизвеждане, музика и игра, свирене с детски музикални инструменти) са жизнено необходими за нормалното детско развитие”[Кушева, 2010, с. 5].
По време на тригодишната ми практика като музикален педагог в детска
градина се запознах с традиционните методи на обучение. Наблюденията ми
са, че предразполагат децата към пасивност. Липсват смехът, игрите, движени82

ята и радостта, естествени за детската природа. Привличането на вниманието
е трудно, а информацията е безинтересна. „Процесът на музикално възпитание в повечето случаи протича по специфични закони и закономерности, което се обуславя от самата същност на музикалното изкуство“[Коловска, 2012, с.
16].Традиционните методи са ефективни за знания, но не и за изграждане на
умения. В този аспект на мисли подкрепям виждането на Цветанка Коловска,
според която „Пред съвременния музикален педагог е необходимостта от познаване и прилагане на актуални и привлекателни методи на преподаване“
[Коловска, 2016, с. 367].
Това е причината, поради която започнах да търся нетрадиционни методи на
обучение с идеята да постигна по-голяма ефективност на обучението по музика
по един съвременен начин. Това търсене ме отведе до тренинг – обучението.
Тренингът представлява иновативна форма за работа с практическа насоченост, в която се търсят аналогии с реални ситуации. Този вид метод през
последните няколко години се превръща в ефективен начин за усъвършенстване на професионално – педагогическото общуване. Тренинг обученията са
изключително интересни, динамични и забавно разтоварващи. Нов, практичен, интерактивен начин за по-трайно развитие на знания, умения и компетенции у обучаващите се [Бузов, 1999].
Процесът на усвояване на музикалните знания се осъществява чрез съвместната дейност на учителя с децата. Антония Балева разглежда две основни
опори във взаимодействието на човека с музиката и на музикално образователния процес в частност: „Едната – това е музикалният педагог, учителят, а
другата е безценното умение да общуваш с музиката и способността да го предадеш на другите”[Балева, 2011, с. 79].
Всяко едно израстване във възпитанието на детето е свързано и с влиянието
на семейната среда. За мен като музикален педагог основен фактор в областта
на предучилищното образование е взаимодействието между детската градина
и семейството. Родителят е първият възпитател. Според Антоанина Чернева:
„Правилната социализация и успешното израстване на малкия човек са съвместен проект на родители, учители и служители в детската градина, който трябва
да се реализира с взаимно уважение и респект”[Чернева, 2018, с. 7].
Новите образователни ресурси, форми на педагогическо взаимодействие
и сътрудничество, както с децата, така и с родителите им са необходими за
качеството на образователния процес по музика. Поради тази причина подготвих „Музикален тренинг” с участието на родители на децата от ДГ „Дружба”
– град Асеновград.
Като млад учител осъществих този вид иновационен метод, водена от идеята, че семейството не е обект на въздействие, а субект в педагогическото общуване и равностоен партньор, който трябва да бъде подпомогнат да развие
родителските си умения.
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Целите на предвидения „Музикален тренинг” бяха:
- Да въведе родителите в обичайната реалност на музикалните занимания в
детската градина чрез пресъздаващи в ежедневието ситуации по музика;
- Да се провокира интерес към музиката и използването ѝ като средство за
забавление;
- Използване на музикални игри с различен характер, работа в малки групи,
споделяне на информация между участниците;
- Да се провокира творческа активност чрез изработване на музикални
инструменти.
Проф. Елисавета Вълчинова – Чендова смята, че: „Представянето на многообразието на музикалния свят, който ни обкръжава, е път към диалога с младите хора”[Чендова, 2011, с. 20].
Родителите и децата бяха изцяло ангажирани с музикалните дейности.
Тази ангажираност спомогна за придобиване на опит, който им даде възможност да закрепят и затвърдят новите знания. Освен това, съвместната работа с
децата спомогна за насърчаване и развиване на силните им страни, спомогна
за насърчаване на детското самочувствие. Примерът, който дават родителите,е
база, върху която се градят социалните умения. Начинът на общуване на възрастните е пример за децата, който те ще следват през целия си живот.
Отговорността, подкрепата и позитивното общуване между всички възрастни
е най-прекият път към сърцата им и начин да израстат щастливи и успешни.
По време на предварителната подготовка подбрах най-предпочитаните
музикални игри, многократно слушани и изпълнявани от децата в ДГ „Дружба”.
Впечатленията ми са, че носят прекрасни емоции за тях. Точно тази емоция
исках да предадат и на своите родителите по време на съвместното провеждане на инициативата. Бях сигурна, че ще се харесат и на тях, защото всеки
родител иска да вижда в очите на детето си - радост, щастие и любов.
Предложените игри могат да се играят вкъщи, на двора, в парка, на разходки
и излети. Подборът на игрите е направен и с оглед на това, че се използват за
развиване на музикалните цели и задачи в Програмата по музика:
- създаване на интерес и желания за общуване с музиката;
- формиране и развитие на музикалните способности;
- ориентиране в социалното предназначение на музиката.
Движенията с музика заемат значително място в музикално – възпитателната работа в детската градина. Те влияят за емоционалното развитие на децата и са средство за естетическо възпитание. Задълбочават знанията по музика
и спомагат за развитието на двигателна активност. Музикалните игри подобряват концентрацията, развиват метроритмичен усет, въображение и творческите способности.
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Музикалните игри развиват функционалните възможности на организма
– подобряват двигателните навици, усъвършенстват музикалния слух и зрението. Увеличават ловкостта, съобразителността и бързината. Събуждат жизнерадостни чувства и оживление. Игрите с музика са обичани и желани от
децата. Създават настроение в детския колектив.
Песента, която съпровожда играта, спомага за активизиране на процеса.
Разкрива съдържанието, действа емоционално, буди чувства, настроения и
повишава музикалната грамотност. „В песента музика и поезия взаимно се допълват, а комплексното им въздействие върху личността е предпоставка за
по-голям възпитателен ефект“[Коловска, 2005, с. 10].
Това е причината, поради която много внимателно подбирам музикалния
материал. Предварително избирам интересни и любими на децата песни - познати по-стари песенни образци, както и нови съвременни, модерно звучащи
песни. Когато песента е харесвана качеството и ефекта на музикалната игра е
по-голям, а децата се включват с удоволствие и интерес в музикално – игровия процес. В игрите децата проявяват цялата си подвижност, стремейки се да
се изявят, да покажат своите умения и способности.
Поканих 12 родители, представители на различни професии, с различно
образование, социален статус, възраст и пол. Всички събрани на едно място с
една цел–чрез забава, веселие и игри да реализират поставените цели.
Тренингът се състоя на 21.02. 2019 г. от 17:00 часа в ДГ „Дружба” гр.
Асеновград. Родителите и децата разположих на четири отделни маси.
Разпределих ги така, че на всяка маса да има по трима възрастни и три деца.
Поздравих родителите, мотивирайки ги за съвместна дейност и започнахме работа. На всяка маса предварително приготвих по един плик. Всеки плик
съдържаше мозайка на песен. Предвидих четири детски песнички, познати за
тях от детството: „Часовник“, „Хей, ръчички, хей ги две”, „Войници”, „Зайченцето
бяло”. Целта бе чрез детската песен всички възрастни да си припомнят емоциите от своето детство и да се почувстват съпричастни в съвместната ни
дейност.
Второ занимание бе: родители и деца играят музикални игри. На всяка
маса поставих балон с хелий. Във всеки балон се съдържа описанието на игрите, предназначени за всяка група родители с деца. За да разберем всички присъстващи коя група на каква музикална игра ще играе,трябваше да спукаме с
игла всеки от балоните. Един от родителите чете описанието, а аз обяснявам,
ако има нещо неразбрано.
1. Първата игра, коятo изиграха родителите с децата си е „Музикален стол”.
Целта ми бе чрез тази несюжетна музикална игра със състезателен елемент децата и възрастните да реагират бързо при спиране на музиката и да
спазват спортсменски дух – столчето трябва да се заема „честно”, без лакти и
скрити схватки.
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Описание на играта: В кръг са наредени столчета с облегалките навътре, с
една бройка по-малко от участниците. Всички участници са в кръг зад столчетата. Пуска се весела, ритмична музика, а родителите и децата бързичко обикалят около столчетата. При спиране на музиката те се стремят да седнат бързо на най-близкото до тях столче. Преди всяко спиране на музиката броят на
столчетата се намаля с едно, така че винаги за един участник да не достига.
Играта се играе до оставане на един победител.
Играта се изпълни неколкократно с цел всеки да успее да вземе участие. За
децата тази игра бе изключително забавна, а на възрастните даде възможност да
се посмеят, да се опознаят и сближат в неформална обстановка. Играта може да
изглежда твърде лесна, но споменът за родителя, който тича насам – натам в опитите си да намери празен стол в очакване спиране на музиката, не се забравя.
2. Втората проведена музикална игра се нарича „Гатанка”.
Целта, която исках да постигна, е чрез тази игра е родители и деца да изпълняват изразително движения в съответствие с характера на музиката (маршова, валсова, спокойна, игрива, танцова и други), да проявят изразителност
и самостоятелност при смяната на жанра и контрастните промени в музиката,
като реагират със съответните промени в движенията.
Правилата на играта са „продиктувани“ от характера, съдържанието, началото и края на музиката. Промените в мелодията, метроритъма, темпото, динамиката и размера на произведението.
Описание на играта: използва се музикален запис в различна последователност – марш, валс, ръченица, полка, казачок, диско и други познати ритми.
Поставя се задача: Кой най-бързо и точно ще премине към изпълнение на дадения танц в съответния ритъм? Който започне правилно изпълнението, той е
отгатнал гатанката. Посочват се реагиралите най-бързо и правилно.
3. Третата игра, която трябваше да изпълнят,е народната музикална игра
„Вършачката вършее”.
Народните музикални игри- „игри на песен” намират все по-широко място
в работата по музика в детската градина. Те са дял от българското народно
творчество създавано в течение на векове. Чрез тях децата се доближават по
много привлекателен и естествен начин до красотата на българското народно
творчество. Чрез тези игри те свикват с народните интонации и ритми.
Народните музикални игри се изпълняват с удоволствие от децата, защото са
разнообразни, с включени в тях музика, танц, слово и действие.
Цел на играта: Чрез въздействието на народната песен и народния танца
да се обогатят музикалните впечатления и двигателните умения на родителите и техните деца. Да изпитат естетическа наслада и удовлетворение от своите
усилия, достигайки художествена изява.
Описание на играта: Деца и родители застават в кръг, заловени за ръце, и
обръщат леко тялото си вдясно. Със започването на песента участниците се
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движат в кръг вдясно. На думите: „подскочи веднъж, още веднъж” те спират и
подскачат два пъти с двата крака едновременно. На думите: „целуни земята,
избери момата” всички клякат, а едно дете, което е избрано предварително и
стои в центъра на кръга със завързани очи, изтичва към участниците и хваща
един от тях. Уловеният играч отива на неговото място и играта започва
отначало.
4. Последната музикална игра, която изиграха родители и деца, се нарича
„Статуя”.
Целта ми бе родителите и техните деца да съчинят красиви движения под
влияние характера на музиката.
Описание на играта: Под звуците на музикален откъс участниците изпълняват свободни ритмични движения (импровизирани стъпки, подскоци, въртения и други). В даден момент музиката спира и всеки участник трябва да заеме определена поза (статично положение) „статуя” по негово желание и да я
задържи няколко секунди. Предварително се избира един участник, който да
посочва най-оригиналните и красиви пози. Играта се изпълнява
неколкократно.
Музиката предизвика у децата различни чувства и емоции. Без напътствия
от страна на възрастния, при редуване на различни музикални записи, те
тръгнаха към спонтанно организиране. Започнаха да танцуват, търсейки двигателно – моторен еквивалент на емоционалната страна на музиката чрез разнообразни движения на тялото. Интуитивно се стремяха да отговорят на характера и настроението на музиката.
След музикалните игри, предвидих практическа работа с отпадъчни материали и свързана с изработване на музикални инструменти, защото считам, че
играят много важна роля в практиката по музикално обучение. Децата заедно
с техните родители трябваше да изработят два музикални инструмента – китара и маракаси с помощта на подръчни материали. Исках да покажа, че могат
да се създадат музикални инструменти от всичко. Целта ми бе тази съвместна
дейност да формира интерес и отношение към музикалните инструменти.
Материали: кутии от обувки, рокли от кухненска и тоалетна хартия, ластици, фасул, макарони, ножица, моливи, лепило.
След приключване на игрите, родителите попълниха анкета.
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АНКЕТА
относно родителските нагласи към проведеното на 21.02.2019 г.
забавление по музика в ДГ „Дружба“
Уважаеми родители, моля прочетете въпросите и отговорете като
оградите верните за Вас отговори. Информацията е конфиденциална
и цели да подобри и обогати нашата работа по образователно направление Музика.
1. Доволни ли сте от качеството на поднесения музикален материал?
А) Да
Б) Не
В) Не знам
2. Ще използвате ли вкъщи това, което днес научихте?
А) Да
Б) Не
В) Не знам
3. Ще дойдете ли отново в детската градина за подобно забавление?
А) Да
Б) Не
В) Не знам
4. Моля, изберете една от думите, която най-точно описва настроението Ви в момента:
А) Доволен
Б) Удовлетворен
В) Отегчен
Резултати от анкета сред родителите
От обобщенията на отговорите на Въпрос №1 направих извод,
че 100% от родителите са доволни от качеството на поднесения музикален материал.
Въпрос №2: от отговорите става ясно, че 100% от родителите
ще използват идеи от проведените музикални занимания вкъщи.
Въпрос №3: 100% от родителите ще посетят отново детската
градина, за да се забавляват.
Въпрос №4: 92, 3% от родителите разпознаха своето емоционално настроение като „Доволен”, а 7,7% - като „Удовлетворен”.
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„Заниманията с музикални дейности оказват огромно въздействие върху
процеса на цялостното развитие на децата от предучилищна възраст до последния етап на училищното образование, като допринасят за умственото и
физическо усъвършенстване на детската личност, обогатяват детските представи и идеи за процесите в обществото и традициите, за природата и заобикалящия свят” [Коловска, 2018, с. 1534]. Удивително е какво може да се постигне, когато изискваме от самите себе си да се справим по-добре, да направим
нещо повече и да се опитаме да усъвършенстваме идеите си. Рон Кларк казва:
„Вместо да слизате по стълбите, защо не се плъзнете. Бъдете различни, бъдете
смели, бъдете новатори. Направете го!”[Кларк, 2013, с. 105].
Заключение:
Изключително щастлива и доволна съм от проведения тренинг. След приключването му смело мога да направя следните изводи:
1. Проведените музикални занимания спомагат за обогатяване и разширяване на музикалните умения на родителите и техните деца.
2. Включването на разнообразни и нови по-ефективни форми на работа
събуждат интерес и желание за участие в музикални дейности.
3. Използването на музикални игри спомага за опознаване на увлекателно
– художествената форма на музиката.
4. Изработването на музикални инструменти формира редица качества у
родителите и техните деца – любознателност, откривателство, разкриват и
развиват умения за активизиране на творчески проявления и създаване на
възможности за участие в различни видове музикална дейност.
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ОТ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ
ПРИ СВИРЕНЕ НА КОМПЛЕКТ БАРАБАНИ
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докторант в редовна форма на обучение към катедра
„Оркестрови инструменти и класическо пеене”,
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METHODICAL CONSIDERATIONS WHEN INTEGRATING VIDEO
LESSONS, AS A SUPPLEMENTAL SYSTEM FOR PRACTISING
DIFFERENT TECHNICS PLAYING DRUM SETS
Emil Stefanov Pehlivanov –doctoral student at the department
„Classical instrument and classical singing”,
Academy of Music, Dance and Fine Arts - Plovdiv
Резюме: Разработката представя една от основните подтеми в дисертационната работа на автора с предмет обучението при свирене на комплект барабани.
Изложението е насочено към спецификата на интегрирането на широкия и богат
достъп на видеоматериали в Интернет по темата. Тезата и изводите на разработката утвърждават ръководещата и коригираща роля на педагога при използването на огромния информативен поток, чието самостоятелно използване от
учениците създава нужда от конкретни индивидуални подходи за тяхното интегриране и рационално използване като допълнителен обучителен модул в системата от упражнения за овладяването на различни техники за постигане на ефективност при изпълнението.
Ключови думи: техники на свирене при барабаните, пръстово свирене, постановката на Молер, сет барабани.
Annotation: The discourse presents one of the main subtopics in the dissertation work of
the author with the subject of playing a set of drums. The representation focuses on the specifics of integrating broad and rich access to online videos on the subject The thesis and the conclusions of the thesis confirm the guiding and corrective role of the educator in the use of the
vast informational flow whose self-use by the pupils creates the need for specific individual
approaches for their integration and rational use as an additional training module in the system of exercises for mastering different techniques achieving learning efficiency.
Keywords: “Open close techiqie -push –pull”, “Mollers technique”, “ Free Stroke “,“Finger
Control”
Съвременните развити техники за свирене, използвани за овладяването
на сет барабани имат изключителна висока популярност в Интернет прос91

транството и най-вече в световно известния и свободен за достъп сайт
YouTube. Много именити преподаватели с лекота и охота представят своите
обучителни техники и нагледни примери в този сайт. Достатъчно е само да се
отчетат влизанията и гледанията в съответния видео урок ( или линк), за да
бъдат забелязани десетки хиляди заявени интересуващи се и най-вероятно
изучаващи и желаещи да овладеят съответната техника.
Достъпът до конкретни и нагледни видео уроци е лесен и непосредствен.
След кратък преглед на публикации в канала YouTube бяха открити многобройни поредици от видео уроци, наричани в англоезичната терминология
tutorial (ръководство), clinic (частно, клинично обучение) или workshop (
семинар).
Конкретен интерес към темата на настоящата разработка имат не толкова
нагледните примери от световно известни барабанисти за тяхната индивидуална техника, колкото общите насоки към развитието на разглежданите тук
техники за свирене с палки и четки на сет барабани, свързани с посочените
вече четири вида техники:
“open close” ( push –pull)
“Free Stroke “свободен удар, наричана още gravity blast)
“Moeller“ техниката
“Finger Control”техниката
Четирите различни техники са широко и разнообразно представени в този
видеоканал. Представям списък - извадка на най-ясно методически и нагледно предложени видео материали в канала YouTube.
Това изобилие и лекота на достъпа като информация от своя страна създава нови методически задачи и нуждата от конкретни индивидуални подходи за
тяхното интегриране и рационално използване, като допълнителен обучителен модул в системата от упражнения за овладяването на различни техники.
Основният педагогически проблем, върху който е насочено вниманието на
преподавателя е до каква степен са ефективни в самоподготовката на обучаващия се самостоятелните, в смисъл на неконтролирани и регулирани от преподавателя занимания с публикувани в Интернет видео уроци и помощни нагледни инструкции за овладяването на различните техники. Бе направено класическото предположение, че учениците самостоятелно, без конкретното координиране и ръководене на информативния поток от преподавател не овладяват
ефикасно и пълноценно съответните техники и в по-голямата си част дори
имат регрес в овладяването им и своето комплексно ограмотяване.
За проверката на тази предварителна теза бе проведен от автора на разработката кратък педагогически експеримент с две групи от по двама ученици,
които са на приблизително еднакво равнище на усвояването и овладяването
на различните четири техники за ръце и палки.
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Методическата същност и задача на двете групи бе разделена на две
части.
Първата група бе насочена към намиране и самостоятелно гледане, усвояване и овладяване на различни техники без конкретни указания от преподавателя. Учениците действително намират и гледат многбройни и най-различни по произход видеоматериали, представящи различните четири техники.
Дори в количествено отношение техните самостоятелни открития са много
повече от необходимото. За периода от дванадесет урока те бяха гледали многократно и работили върху повече от двадесет открити от тях видео уроци.
Ефектът от самостоятелното им гледане, анализиране и подражание, повтаряне, е сравнително позитивен. Първият от учениците бе усвоил основите на
техниката Moeller и артикулира много ясно и акцентирано в умерено темпо
различни ритмически фигури. Но неправилната позиция на тялото бе довела
до натрупана умора и скованост, схванатост на тялото и затруднено артикулиране при изпълнението в по-бързи темпа. С необходимите напътствия това бе
регулирано в последствие. При втория ученик нямаше особено развитие, очевидно поради липсата на системно изучаване на конкретна техника. Той не бе
успял да овладее основите на нито eдна от техниките.
Втората група бе ограничена в гледанията на видео уроци, чрез конкретно
индивидуално посочени видео източници от автора на настоящата разработка. Те бяха обвързани и подкрепени със система от 8 различни упражнения за
развитието на уменията и овладяването на техниката. Бе обясненo на обучаващите се, необходимостта при заучаване на нови техники, упражненията да се
извършват в бавни темпа. “...Вашият мозък изучава и възпроизвежда навици
чрез непрекъснато повтаряне. Когато усвояваш или изграждаш своя техника,
споменът за движенията на мускулите непрекъснато се възпроизвежда. Ето
защо бавните, равномерните и правилно изпълнени удари са много по-подходящи, когато трябва да заменим стари навици с нови и по-ефективни. Бавното
упражняване ускорява до известна степен учебния процес”.[Famularo, D., 1996,
стр. 2].
Ето защо бавните, равномерните и правилно изпълнени удари са много
по-подходящи когато трябва да заменим стари навици с нови и по-ефективни.
Поради това е много важно да се упражняваме в бавно темпо, което в крайна
сметка ускорява ефективността на учебния процес. Също така им бе посоченo, коя от техниките отговаря най-добре на собствената им двигателна моторика и специфика на координираност.
В началото на всеки следващ урок учениците свиреха и демонстрираха постигнатото от предишните занимания. Eдновременно с педагога повтаряха и
прилагаха към нотен текст съответната техника. В продължение на дванадесет
урока в рамките на шест седмици у обучаващите се бяха очертали не толкова
личните предпочитания, колкото ефикасността от овладяването на дадена
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техника, свързана с персоналните особености на тялото и моториката им. В
заниманията през следващите месеци учениците, координирани и ръководени в подготовката си с педагога, постигнаха значителен напредък в артикулацията и свободното преминаване от една техника към друга.
Изводи:
• Опитът на автора в тази проблематика води до извода, че самостоятелнотo
изследване на видеоматериалите без педагог, колкото и ясни, нагледни и
конкретни да са те, създава реални предпоставки за пропуски, грешки,
трудности и непълноценност на подготовката на начинаещия барабанист.
Дори по отношение на правилната и щадяща физиката позиция на тялото
и постановката, самостоятелното безконтролно заучаване може да доведе
до трайни и често много трудно отстраними и преодолими грешки.
• Полезността на видео уроците е в тяхната визуална конкретност и възможността за многократна повтаряемост. Тя, от своя страна, не е достатъчно
силен мотив за системна работа, а се явява методически коректив. Липсата
на обратната връзка, директното посочване на неточно и неправилно изпълнение създава от своя страна неубедителност и често неадекватна самопреценка на подхода и уменията, които се формират.
• При значително напредналите в подготовката и уменията си ученици ползата от видео уроците е безспорна и без намесата на подагог. Те се използват като готови модели и школи и се овладяват бързо и ефикасно.
Единственото затруднение идва при избора в процеса на така нареченото
живо свирене с група, тъй като техниките са стилистично диференцирани
и често, въпреки тяхното владеене, на изпълнителя барабанист е необходимо много време докато съумее да намери адекватното им приложение
при изграждането на ритмични модели. Поради това, мястото на вещия
педагог, който има представа за точната употреба и прилагане на тези техники от ученика, е повече от наложително и важно.
• Овладяването на техниките при използване на видео уроците е абсолютно
необходимо да се съчетава с нотното им четене и осмисляне в цялостното
метро-ритмично развитие на ученика. Колкото по-сложни и трудни за четене като нотен текст са упражненията в процеса на овладяване и формирането на уменията, толкова по-задължително е тяхното своевременно
изписване, четене и изсвирване, заучаване като ритмически фигури и
структури. Системата от упражнения, съпътстваща подготовката на втората група доказва това твърдение.
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ЗАРАЖДАНЕТО НА ДЖАЗ МУЗИКАТА И ПРЕПРАТКИ
КЪМ НЕЙНИТЕ КОРЕНИ
Иван Ст. Гърбачев, амтии „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
THE BIRH OF JAZZ MUSIC AND REFERENCES TO ITS ORIGINS
Ivan St. Garbatchev, AMTII „Prof. AsenDiamandiev“ - Plovdiv
Резюме: Раждането на джаза е феномен, пряко свързан с историческите, културни и социални особености на 19 век на територията на Съединените
Американски Щати. Музикалната и културна революция, която утвърждава джаза,
като напълно ново направление в музиката, е директен резултат от афро-американските разногласия, които довеждат и до добре известната американска гражданска война. Думата джаз е измислена през ранните години на 20 век. Тази дума винаги е била проблем, както за музикантите, така и за учените. В търсенето на
една обединителна и изчерпателна дефиниция, трябва да се навлезе дълбоко в музикалните, културните, расовите и политическите сфери. Днес джазът в развитието си изключително се е дистанцирал от миналото си и се е превърнал в една
„оригинална“ форма на изкуство, която можем да наречем „Американската класическа музика“.
Ключови думи: джаз, музика, произход, Америка, Африка, стил, ритъм
Summery: The birth of Jazz is a phenomenon directly connected to the historical, cultural
and social features of 19th century in the United American States territories. Musical and cultural revolution, which accredits jazz as a completely new music style, is a direct result of the
Afro-American conflict led to the well-known American Civil War. The word Jazz is created in
the early years of 20th century. It has always been a major problem either for musicians who
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play this music, or scientists who research it. In order to find a vast and detailed definition, one
must enter the depths of musical, cultural, racial and political spheres. Recently jazz itself has
gone very far from its past and has turned out to be one “original” form of art, which we can
absolutely call “American classical music”.
Key words: jazz, music, origins, America, Africa, style, rhythm
Джазът, според историците, възниква в Ню Орлеанс през 1868 година, в
края на Гражданската война. Тогава, всички военни оркестри са разпуснати и
пристигайки на местното пристанище, буквално заливат града с музикалните
си инструменти, които вече не са им необходими, продавайки ги. Афроамериканците, които са свободни граждани след края на военните действия,
бързо изкупуват инструментите и започват да сформират различни любителски групи и да се учат да свирят един от друг. Тези исторически факти несъмнено обясняват необичайните музикални техники и още по-необичайните изпълнения на популярни мелодии. Новите музикални техники на свирене от
своя страна довеждат до нови и интересни звуци, които бързо навлизат в похватите на музициране. Точно тази необичайност и оригиналност всъщност
създава новата музика – джаз.
Може да се каже, че джазът е рожба на сблъсъка между няколко култури и
етнически групи. Една от многобройните причини за бързата еволюция на
тази нова музика е това, че инструменталистите от самото ѝ начало не са органичени от европейските музикални закони и порядки и интерпретират музика, която за времето си е била слушаема, приятна и не особено строго структурирана. Солист или цяла инструментална секция от бенда са свирели мелодията (както те самите са искали да я интерпретират), а останалите музиканти са
импровизирали върху хармонията. Много от тези ранни формации са репетирали по слух, непрекъснато са сменяли изпълнителите си, което също е спомогнало за еволюцията на джаза. Липсвал начин да се постигне еднороден
стил и звучене на бенда, заради постоянните смени на интрументалистите или
най-малко заради липсата на конкретно структурирана пиеса.
Като роби, афро-американците усвояват много от елементите на европейската култура и традициите на Запада. Когато стават свободни граждани след
войната, стремежът на тъмнокожите към културно развитие и утвърждаване
нараства. Те интергрират и голяма част от африканските си културни традиции, променят музиката и танците си, не само в Америка, но и по целия свят.
След войната, афро-американските танцьори и музиканти вече имат необходимата свобода да създават свои собствени ритми и мелодии, които не са подчинени на европейската култура и идеология.
Много истории за джаза са били написани, повечето от които са били опити да се проследят корените на тази музика. За съжаление, традициите, които
се предават от уста на уста, са много трудни за предаване. Има много спекула96

ции относно това, какъв точно процент от джаза идва от Западна Африка, от
Европа, от Латинска Америка и т.н. Няма нужда се казва, че подобни дискусии
пораждат повече въпроси, вместо да дават отговори. Въпреки това има някои
фиксирани линии на произход, установени във времето.
Писмената история на джаза е изпълнена с препратки към Африка, много
явно забележимо в неизброимите интервюта на джаз музиканти още от самото зараждане на тази музика. Има много доказателства, подкрепящи широко
разпространената теза сред музикантите за африканските корени на джаза.
Дори доста композиции носят често използвани имена, адресиращи джаза
към „континента майка“ - Eubie Blake›s - „Sounds of Africa,“ Fats Waller‘s - „African
Ripples“, George Russell‘s - „African Empires,“ и много други. Това е в чест на твърдостта и дълголетието на Африканските културни и музикални традиции, оцелели толкова години във враждебните Съединени Американски Щати, въпреки яростните опити за унищожението и изкореняването им.
Ранната комерсиализация на термина „джаз“,чрез хора извън музикалното
поприще, води до отказа на много музиканти да отричат тази дума и да толерират други по-сложни и проблематични понятия, като „креативно-импровизационна музика“, „Афро-Американска музика“. Да се даде точна дефиниция за
джаза е било проблем, особено сред онези, които го практикуват. Точно, както
една нация, състояща се от различни националности и народи се обединява,
за да създаде фунциониращо обшество, джазът и неговите предшестващи музикални форми се развиват благодарение на смесването на културните традиции на ранните обитатели на Америка.
Докато е почти невъзможно с точност да се проследят ранните връзки
между западно-африканските музикални традиции, няколко ключови момента дават поне малка предтстава.
В дълбоко социален аспект, робите по това време преживяват тежкото си
съществуване, създавайки нови експресивни форми от старите Африкански
традиции. Също така те създават връзка и с Европейско-Американските и традиции и обичаи, моделирайки ги да се впишат в африканската естетика.
Музиката, танцувалния фолклор, религията, езика, и други експресивни форми, свързани с културата на тъмнокожите, се предават устно на всяко следващо поколение. Това оформя родството на джаза с Африка и нейните
традиции.
Но след войната настъпва ново време на големи промени, на свобода на
личността. Разглеждайки прогресиращото развитие на бенд музиката в Ню
Орлеанс, преминало и в XX век, е видимо как самата джазова музика се изменя, смесва и загърбва да известна степен корените си. Маршовете вече съдържат секции с импровизации, соловите партии и акомпанимента също добиват
част от характерните за джаза звуци. Дори става обичайно, обикновени популярни песни да съдържат джаз елементи.
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Първият запис на джаз е на „Dixie Jass Band One Step” и е направен през
1917 година от оркестър бели изпълнители от Ню Орлеанс, наречени The
Original Dixieland Jazz Band. Този оркестър бил един от първите, които донасят
джаза от Ню Орлеанс в Ню Йорк. Много скоро след първият им запис, известна музикална компания подписва с тях за няколко други записа. Те се продават
в повече от един милион копия и променят както света на музиката, така и
самата публика в целите американски щати.
След като се профилират в свиренето на джаз, много оркестри от Ню
Орлеанс започват да правят турнета по цялата страна – Чикаго, Ню Йорк, Лос
Анджелис, Сан Франциско и др.
Тези ранни изпълнения и записи стават абсолютен хит и звукозаписните
компании в следващите години записват и продуцират почти всеки, който се
посочел за джаз музикант. Появяват се хиляди записи на млади инструменталисти, желаещи да бъдат джаз музиканти. Бумът на джаза започва с пълна сила.
Но не всички споделят този ентусиазъм. Много от белите жители на средна
Америка били загрижени и не одобрявали феномена джаз, затова ежедневно
се публикували статии в списания и вестници за „пагубното влияние на афроамериканската музика върху обществото, скандалните танци и ритми”. Но тези
опити да се потуши популярността на джаза били неуспешни. Джазът настъпвал с пълна сила и вървял само нагоре.
Дори за мнозина, именно това заклеймяване на джаза като „неморален”
предизвиквало още по-силен интерес към него. Младите се ентусиазирали от
всичко, което е ново и вълнуващо. Но вълнуващите нови ритми и хармонии
безкомпромисно са неустоими и ставали причината обществото да приеме
джаза.Като меката на мулти-културализма, с лесен достъп до големи маси от
различни националности, раси и етнически групи, жизнерадостната градска
музикална сцена създавала неповторими светски мелодии и разнообразие от
звуци и ритми.
Голямата промяна, която настъпва в музиката по това време, е в ритъма смяната на силното време в самата структура. Европейската музикална традиция тогава повелява акцент на първо време, докато в африканската музика
целта е да се брои преди самият акцент, така че африканците могат да преброят две времена в същият такт, който европейците биха преброили като един.
Типичните за джаза ритми с различна дължина, които се препокриват и
разменят акцентите си, носят до днес своите Африкански корени. Може да се
каже, че до края на двадесетте години на двадесети век, афро-американският
джаз вече е създал традиция, която повелява музикантите да поставят ритмически акценти на второ и на четвърто време и мелодически акценти навсякъде, и рядко на първо време.
Нараства консенсусът, че ритъмът в ранния джаз все пак произлиза от
Западна Африка и се слива с други източници, например Европа. Но точно
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това, как тези влияния са се комбинирали, е било централна тема в много актуални и до днес дискусии в джаз средите.
Ритъмът в джаза очевидно е много повече от един прост хибрид между
ритмичните принципи на Западна Африка и Европа. Въпреки, че джазът се нотира, изпозлвайки стандартната западна музикална концепция, дори тогава
понякога не се счита за Западна музика. Подобно, джазовите мелодически и
хармонически структури, могат да имат много сходни предшественици в изкуството на Европа, в църковната и светската музика, но те се използват по уникални начини от главно импровизиращи музиканти, използващи неевропейски техники на тоноизвличане. И още - цикличните времеви елементи, откриваеми в джаза, могат да бъдат с разграничим Западно Африкански произход,
но техните вариации в Европейските песенни форми разкриват пълно смесване, до степен в която загърбват всякакво минало и произход.
Със засилено внимание към ритмическите аспекти на музиката, джазът
споделя с музикалните примери на Западна Африка не само усилието да се
създаде и поддържа стабилна пулсация в изпълнението, но и също така да се
създадат богати ритмически фрази, чийто дух и усещания да са винаги по някакъв начин свързани с движението и танца.
Това, че ритъмът в джаза идва от Западна Африка, а неговите мелодически и
хармонически компоненти от Европа, е едно прекалено опростяване, което е актуално до наши дни. Дори и частично да има голяма доза истина в това твърдение, погледнато от историческа гледна точка, джазът в своят не кратък път, се е
разграничил от родствените си връзки и мулти-континентални и културни препраткии се е превърнал в едно комплексно изкуство, което се развива и до днес.
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РИТЪМЪТ В ДЖАЗА И НЕГОВИТЕ КОРЕНИ
Иван Ст. Гърбачев, амтии „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
RHYTHM IN JAZZ AND ITS ORIGINS
Ivan St. Garbatchev, AMTII „Prof. AsenDiamandiev“ - Plovdiv
Резюме: Ритъмът в джаза може да бъде както много прост, така и изключително комплексен. Това, което може би повече от всеки друг елемент обуславя джаза
като джаз, е фината и разнообразна употреба на множество прости и сложни ритми, преплетени едновременно в еднородно, кохерентно звучене. Нараства консенсусът, че ритъмът в ранния джаз все пак произлиза до голяма степен от Западна
Африка и се слива с много други източници, включително Европа. Очевидно е много
повече от един прост хибрид между музикалните традиции на културите, от които произхожда. Но точно как тези влияния са се комбинирали, е било централна
тема в много актуални и до днес дискусии в джаз средите. Две от основните направления в джаза – Рагтайм и Латино Джаз, позволяват да се проследят корените им
чрез задълбочено изследване на тяхната история и еволюция.
Ключови думи: джаз, стил, ритъм, произход, рагтайм, латино, звук
Summery: Jazz rhythms can range from simple to extremely complex. The often subtle
and varied use of a multitude of simple and complex rhythms, all interwoven extemporaneously into one cohesive sound, is, perhaps more than any other element, what makes jazz,
jazz. A growing consensus emerged that rhythm in early jazz was derived in large part from
West African sources mediated by influences from Europe and elsewhere. Obviously, rhythm in
jazz is a lot more than just a simple hybrid between the musical traditions of the cultures it has
derived from. But how exactly these influences have combined has always been main topic of
discussion among jazz musicians. Two of the main jazz styles – Ragtime and Latin jazz give
the opportunity of tracing their origins through examining their history and evolution.
Key words: jazz, style, rhytm, origins, ragtime, latin, sound
Това, че ритъмът в джаза идва от Западна Африка, а неговите мелодически
и хармонически компоненти от Европа, е едно прекалено опростяване, което
стои до наши дни. Дори и частично да има голяма доза истина в това твърдение, погледнато от историческа гледна точка, джазът в развитието си изключително се е дистанцирал от миналото си и се е превърнал в една „оригинална“ форма на изкуство, която днес може да се нарече „Американската класическа музика“. Някои учени избързват в преценките си за джаза, оценявайки
само една малка част от ранните предшественици на тази музика. Мантъл
Хууд закалява понятията за африканското наследство във всичките му форми
с това, което нарича „Черна Американска музика“:
„След като африканските социо-музикални концепции и поведенчески модели са били утвърждавани като основи на Черната Американска музика, е
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време черната американска музика да бъде изследвана на базата на своята
собствена уникална идентичност.„24
Денис- Констант Мартин е не по-малко загрижен за свръх-силното акцентиране върху африканското наследство в Афро-Американската музика:
„... скорошните изследвания сочат, че разнищването на въпроса за създаването на Афро-Американската музика, трябва да се фокусира повече върху
иновацията, вместо върху наследството. Наблягането на темите за наследството и родството, независимо дали това наследство се проследява
до Европа или Африка, означава да се отрече, че черните хора, които са били
преселени в Северна и Южна Америка, са имали способността да се приспособяват в нова среда, да се адаптират, да създават нова, но откровено „черна“
култура и съответно да трансформират своята нова заобикаляща среда“.25
Въпреки, че джазът се нотира, изпозлвайки стандартната западна музикална общоприета концепция, не се счита за Западна музика. Подобно, джазовите
мелодически и хармонически структури, могат да имат много сходни предшественици в изкуството на Европа, в църковната и светската музика, но те се
използват по уникални начини от главно импровизиращи музиканти, използващи не-европейски техники на тоноизвличане. И още, цикличните времеви
елементи, откриваеми в джаза, могат да бъдат с разграничим Западно
Африкански произход, но техните вариации в Европейските песенни форми
разкриват пълно смесване, до степен в която загърбват всякакво минало и
произход. Въпреки горните факти и класификации, ритъмът и неговите традиционни елементи оставаа важно звено, свързващо джаза със ЗападноАфриканските музикални практики.
Ритъмът на Западно-Африканската музика може да звучи непознато за
чужди уши, не само заради комплексността си, но и заради своята отличителност. Европейската „разделителна“ концепция, която разделя музиката на отделни стандартни времеви единици, наречени тактове, и подчертани с редовно появяващи се акцентиращи патерни, които да подсилват бийта, е чужда за
Африканската музика. Система, базирана на периодичност, предоставя по-добра възможност за разбиране на това, което наричаме „времеви луупове“ или
времена, които се базират на повторното появяване на подобни елементи или
подобни интервали.
Ритмическото наслояване е отличителен белег на Западна Африка. В
Африканската музика винаги има поне два ритъма, вървящи едновременно.
Има много примери за последователности, състоящи се от понякога дори седем независимо звучащи или „кръстосващи“ се ритми, звучащи по едно и
също време. Заради тази комплексност на цялостните структури, за разлика
24 Jackson, Irene V., ed. More Than Drumming: Essays on African and Afro-Latin Music and Musicians. Westport, Connecticut:
Greenwood Press, (1985)
25 Martin, Denis-Constant. „Filiation of Innovation? Some Hypotheses to Overcome the Dilemma of Afro-American Music‘s
Origins.“ Black Music Research Journal 11, no. 1 (1991:19)
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от тези в традиционната западна музика, често отделните части се нотират отделно, като за всяка част се използват различни размери. Все пак, това ниво на
комплексност рядко се постига в традиционното джаз свирене, но базисната
концепция за наслагване е фундаментална за джазовият поглед върху
ритъма.
Гюнтер Шулер провежда изследване, което води до изолирането напатерна на камбанките агого (фугура 1.1) от танца Совуна хората Евеот Гана, като
важна римическа клетка, използвана и много разпространена в джаза.
Римическата клетка 3+3+2 (също известна под наименованията тресилио или
полу-клаве ), е една от най-често срещаните в музиката на Американците. Този
основен патерн и неговите разнообразни производни, имат мулти-присъствие в комерсиалния джаз.

Фиг.1.1 Патерн на камбанки агого
Някои от най-интересните въпроси относно Западно Африканското ритъм
изкуство и проявите му в джаза се отнасят до един различен поглед относно
правенето на музика като микс от Африканската и Европейската култури.
Изглеждат две напълно непознати традиции, едната предавана предимно устно / импровизационно, а другата написана / композирана. Джаза съдържа в
себе си комплексен синтез на тези две различни музикални традиции.
Създаването и поддържането на метрически стабилен, и все пак гъвкав ритъм, или т.нар „бийт“ се взаимства от традициите на Западна Африка - танца и
движението са подчертани и са от фундаментално значение. Наслагването на
ритми един върху друг също е много типично.
Западно Европейците съставят голямата част от имигрантите в Америка
през XVI и XVII век. Европейската концертна музика, също и много голяма част
от религионзната, популярна и фолклорна музика, се изпълявала непрекъснато навсякъде, не само от европейските имигиранти, а и от африканците, които
били техни роби. Както споменах по-рано, европейската концепция за метрум, базирана на регулярно акцентиране, е допринесла много за развитието
на джаз ритъма. Отвъд тези отснови, има много голям брой композитори, опиращи се на европейската концертна традиция, които още от ранните години
на ХХ век експериментират със комплексните концепции за ритмическа организация. Много джаз музиканти са наясно с работата на иновативните композитори като Лучано Берио, Карлхайнс Стокхаусен, Пиер Булез и Елиът Картър.
Англо - Американските химни оказват своето влияние както на спиричуъла и така и на блуса, докато танците като жига, полка, валс, си проправят път в
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големите шоупрограми. Ритъмът Хабанера (фигура 1.2) се счита, че е помогнал
за развитието на тангото в Аржентина и Бразилското максикси. Хабанерата
възниква във Франция и Испания.

Фигура 1.2 – Хабанера
Следващият пример подчертава римическа фигура в рагтайма, съответсваща на хабанерата:
(фигура 1.3)

Фигура 1.3 – произлизаща от хабанерата римическа фигура в рагтайма.
Рагтайм днес наричаме музикален жанр, предшественик на джаза, добил
изключителна популярност между 1897 и 1918 година. Превърнал се е в стил
музика, който комбинира характерни черти от гореспоменатите музикални
стилове с класическата музика, като запазва емблематичния синкопиран ритъм. Срещата на класическата музика, със синкопирания ритъм и марша ражда рагтайма, а в последствие допира му с блуса ще роди ранния джаз.
Ако стабилният бийт на барабанчето, което е в основата на „двойната стъпка“ при рагтайма, неговите насложени ритми се считат за пристигнали от
Западна Африка. Дясната ръка на пианиста акцентира на слаби времена, за
разлика от лявата, която подчертава пулсацията. Първият „рагтайм“ изобщо
някога публикуван, е на Търпин – „Харлем Раг“, (1897г.) и дава ясна представа
за елаборацията на традиционния марш -(фигура 1.4)

Фигура 1.4
От голямо значение за развитието на джаз ритмите, е взаимодействието с
така наречените „Латино ритми“. През годините на 1920-те и 1930-те, джазът и
„латиното“ се сближават все повече и повече. Макар да е под-стил на джаза,
латино джазът се различава от останалите му разклонения като суинг, бибоп
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или куул. Разликата е във факта, че докато останалите стилове следват логичен път на еволюция, афро-кубинския джаз има своя собствена история, която
се е развивала паралелно с джаз музиката. Двата стила имат много общо по
между си.
Тези райони на Латинска Америка създават уникални музикални стилове,
опиращи се на своите Афро и Европейски корени. Още от самото начало тези
стилове се преплитат със Северно – Американските и по-късно влияят върху
посоките, в които джазът поема. В джаза музикалното напрежение се създава
по много начини, като основният, от които е синкопирането – най-общо казано акцентиране на неочаквани места от ритъма или изпускане на очаквани
такива. В афро-кубинския джаз това създаване и освобождаване на напрежение се създава от т.нар „clave”. Това е музикална форма от пет „бийта”, която
може да се изсвири по много различни начини като акцентира на различни
места. Където и да се постави акцента важното е, че се натрупва напрежение и
се освобождава на различно място във формата. Въпреки, че техниката е различна при двата стила, ефекта е еднакъв. Clave-a е сърцето на латиноамериканската музика, която днес е неразделна част от световното музикално наследство и упражнява значително влияние върху редица култури.
Монтуното е първоначално изпълнявано на „трес“- кубинска китара, преди да бъде усвоено от пианистите. Типичното пиано монтуно съдържа 9 повтарящи се тона, партията на каскарата – 10. Седем от тоновете се застъпват
ритмически. И двете партии са унифицирани с вървящ отдолу clave ритъм (фигура 1.5):

Фиг. 1.5
Стилът боса нова произлиза от бразилската самба, чиито корени могат да
бъдат проследени от Африканските танцьори от Ангола и Конго. Широко разпространено е схващането, че ритмическата поддържаща линия в самбата,
произлиза също от хабанерата. Т.нар. „бразилско клаве“ (фигура 1.6) е считано
за основата на Боса нова.
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Фиг. 1.6
Доста характеристики на западно-африканските барабанни традиции са
оказали особено влияние както на основните, така и на второстепенните фактори и причини за оформянето на музиката на Северна и Южна Амрика.
Перкусионни елементи с европейски корени също са ясно откриваеми в дълбочина. Изначалните барабанни техники са били в основата на ранните разработки на рагтайм парчета и стилът Ню Орлеънс, а ритмическите клетки като
хабанера (много шивроко използвна в джаза) могат да бъдат проледени до
Франция и Испания. Примери за корените и произхода на ритмическите елементи са откриваеми в много от стиловете и направленията в джаза и все пак,
факторите за обуславянето на ритъма в джаза такъв, какъвто го познаваме
днес, са много и в дълбочината си засягат социални, културни, расови, истиорически и политически моменти от историята на човечеството.
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РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПЕСЕН
ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА МУЗИКАЛНО-СЛУХОВИ ПРЕДСТАВИ
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Иванка Тр. Иванова,
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
„THE ROLE OF THE BULGARIAN FOLKLORIC SONG
IN THE DEVELOPMENT OF THE MUSICAL HEARING CONCEPT
FOR PRE-SCHOOL AGED STUDENTS“
Резюме: Представеното съдържание е насочено към музикалното възпитание
на децата от предучилищна възраст и по конкретно към възпитателното значение на българската народна песен във формирането на музикално-слухови представи. На базата на определени критерии са проследени специфични характеристики
на народните песни, включени в репертоара на образователното направление
“Музика“. Предложен е и допълнителен репертоар за формиране на музикално-слухови представи за определени музикални елементи. Изложението защитава тезата,
че най-подходящо е началното музикално-слухово възпитание на децата да се осъществява чрез използване на българския музикален фолклор.
Ключови думи: музикален слух, музикално-слухови представи, народна песен,
предучилищна възраст.
Abstract: The presented content is aimed at the musical education of the children of preschool age and in particular the educational significance of the Bulgarian folk song in the
formation of musical-hearing notions. On the basis of certain criteria, the specific characteristics of the folk songs included in the repertoire of the educational field “Music” are traced. An
additional repertoire for the formation of musical-listening concepts for certain musical elements is proposed. The exhibition defends the thesis that it is most appropriate for the children’s initial musical and musical education to be performed using the Bulgarian musical
folklore.
Key words: musical hearing, musical-hearing, folk, pre-school age.
Настоящото изложение е свързано с възпитателното значение на българското народнопесенно творчество в заниманията по музика в предучилищна
възраст. Съдържанието е пряко отражение на личен професионален опит и
представя част от обстойно теоретично изследване, защитено като магистърска теза под същото заглавие.
Известно е, че развитието на музикалния слух има комплексен характер,
обвързан с активна познавателна и практическа дейност за качествено развитие на музикалните способности. Постигането на активност при музикалното
възприемане и възпроизвеждане се основава на общи закономерности за
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развитие на основните музикални способности и свързаните с тях основни
музикални дейности. В процеса на обучение тези дейности взаимно се подпомагат и допълват, тъй като имат за обща основа музикално-слуховите представи. „Музикалното възприятие е изходен и основен момент, благодарение на
който музикалните явления се запечатват в съзнанието. Неговото добро качество е предпоставка за създаване и за последващо обогатяване на музикално-слуховите представи. И обратно – създадените музикално-слухови представи са предпоставка за по-добро качество при следващо възприятие, тъй
като те му служат за опора (чрез отчитане на познато, откриване на повторение, сходство, различие и т. н.). Колкото по-богати и детайлизирани са музикално-слуховите представи на обучавания, толкова процесът на възприемане
е по-качествен.“[Богданова, 2014, с. 51]За музикалното възпитание е необходимо да се формират музикално-слухови представи, обхващащи произведения от различни епохи. „Тайната“ на качественото музикално възпитание „е
скрита“ не само в употребата на различни по стил музикални образци, а и в
употребата на богато разнообразие от музикални илюстрации в рамките на
един и същи стил.
Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот. Правилното протичане на възпитателния и обучителен процес в тази възраст осигурява физическото, умственото, нравственото, естетическото, емоционалното и творческото развитие на децата.
Предучилищното образование в България се организира в четири групи,
обхващащи децата от три до седем годишна възраст. Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителни възрастови групи (съответно 5-6 годишни и 6-7 годишни).
Съдържанието и целите, които са заложени в образователното направление „Музика“ играят водеща роля във формирането на естетическите възприятия и ценности у децата, на лично отношение към музиката като изкуство, на
емоционална съпричастност към смисловото съдържание на музикалните
творби. „Чрез съдържанието по образователни ядра Възприемане,
Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност се постига развитие на музикално-изпълнителски умения и умения за слушане на
музика, насърчаване на спонтанната детска артистичност, както и стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, да слушат музика, да се радват
и да я преживяват. При планирането на дейностите се осигурява запознаване
с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на
националната идентичност.“26
„Факторът музикално възпитание е засегнат още в елинизма, в трудовете
на Аристоксен, Клавдий Птоломей, Аристид Квинтилиан. Последният (III в. от
26 Приложение № 5 към чл. 28, ал. 2, т. 5 от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, обн. в ДВ,
бр. 46/17.06.2016 г., Издадена от министъра на образованието и науката.
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новата ера), в своето съчинение „За музиката” пише за важността децата да
изучават музика и пеене с цел да бъдат подготвени за по-късното изучаване
на другите науки и за „правилно мислене.” [Богданова, 2008, с. 74] Музиката е
дълбоко свързана с чувствата, стремежите и мечтите на човека. Музиката пресъздава болка, радост, тъга,тя изразява емоционалното състояние на човека и
му дава възможност естетически да усеща и преживява нещата от действителността. „Музиката е емоционално чувство, чрез което опознаваме света.“27
Именно поради това, и като основно изразно средство, и както никое друго
изкуство музиката съпътства човека през целия му живот.
Музикалното образование и възпитание е необходимо да започне от найранна детска възраст. Традиционно, съзнателно насочените занимания с музика започват в детската градина и се превръщат в неизменна част от живота
на детето, водейки го към разкрепостяване и социализиране.
Музикалното възпитание играе важна роля във формирането на личността и възприятията за света. Музикалността не е вродена, а се доразвива през
целия живот на индивида. Заложен по природа, интересът към музиката е характерен за всички деца. При липсата на такъв интерес специалисти търсят
отклонение в психическото развитие на детето. Ролята на педагога е да запознае децата с богатството на музикалния свят и да го предаде по такъв начин,
че децата да го разберат и обикнат.
В процеса на музикалното възпитание, основна роля играят музикалните
дейности, чийто психологически особености и многообразни прийоми за
формиране и развитие са тема на редица научни изследвания.
Основните форми на музикалната дейност, утвърдени в обществено-историческата музикална практика на човечеството са:
- възприемане (слушане) на музиката;
- изпълнение на музика;
- съчиняване (творчество) на музика.
В музикалната психология и педагогика е утвърдено становището, че музикалните способности се развиват и формират в процеса на музикалната дейност. При такъв подход способностите се поставят изцяло под зависимостта
на съответния вид музикална дейност.
Основните музикални дейности, заложени в съвременната музикална педагогика, посочени по-горе са дефинирани от проф. д-р Пенка Минчева в труда „Музикалното възпитание в общообразователното училище“, Борис Теплов
в труда „Психология на музикалните способности“, Валентина Манолова в труда „Основи на музикалната грамотност“.
Музикалните способности се формират на базата на наличните музикални
27 Теплов, Б. Психология музикалних споособностей.
https://sites.google.com/site/muzikalensluh/statii-2-vzaimovrzki-na-intervalovite-i-stepenni-predstavi-v-razvitieto-namuzikalnia-sluh/solfezirane---prakticeski-sveti/organizirane-i-rkovodene-rabotata-na-ucenicite-pri-muzikalna-diktovka/
harmonicen-sluh/tehnika-na-polifonicnata-dvuglasna-diktovka/psihologia-na-muzikalnite-sposobnosti (10.05.2017)
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заложби, които от своя страна се обуславят от устройството на анализатора,
чрез който се възприемат звуковете – човешкото ухо. Музикалните заложби
са предпоставка за формиране на музикални способности, но качеството на
тяхното развитие зависи от методите и методиката на прилаганото музикално
възпитание, както и от конкретните интереси на индивида.
Музикалните способности се развиват в продължение на целия живот на
човека. Важно е обаче, да се знаяти определят онези компоненти на музикалността, които най-интензивно се развиват за даден възрастов период и които
са най-необходими за определен етап на музикалното развитие, с цел да гарантират нейното качествено развитие.
За развитието на детската музикалност от особена важност е наличието на
богати музикално-слуховите представи.
Една от основните цели на образователното направление „Музика” е приобщаването към българския музикален фолклор, който е съществен елемент
от естетическото възпитание на децата. Това определя важността на процеса
за формиране на музикално-слухови представи за български фолклорни образци, както и главната роля на музикалния педагог в него. Такъв подход осигурява съхранение на българските фолклорни образци и възпитаване на
децата.
Българската народна песен е ценен източник както за първи музикални
впечатления, така и за начално приобщаване към българската история и култура. Общуването с различни видове народни песни, танци, инструменти, обичаи, разкрива пред децата богатството на народното творчество.
В предучилищната възраст се поставя началото на формиране на слухови
представи за неравноделни метруми. Това става не само чрез заучаване по
слух на народни песни, но и чрез възприемане на фолклорни пиеси в някои от
най-типичните за българската народна музика танци – пайдушко хоро (в размер „пет осми”) и ръченица (в размер „седем осми”). Запознаването с неравноделните размери се осъществява в прогимназиален етап на обучение по музика. Тяхното осъзнаване, обаче, се подготвя в предучилищната възраст, найвече чрез целенасочени наблюдения и аналитични дейности върху народни
мелодии: отмерване на дяловете посредством пляскане с ръце или с детски
музикални инструменти. Вниманието на децата е необходимо да бъде насочвано към това, че при един от ударите ръцете се задържат, за да се добие ясна
представа за съотношението по времетраене между двувременните и тривременни дялове. Освен чрез показване е много важно и обяснението на учителя:
„Когато мелодията подхожда да се брои на „раз, два-а”, като на втория удар
ръцете се задържат, това е пайдушко хоро – разбира се, темпото трябва да е
бързичко, а характерът на мелодията игрив; когато мелодията се брои на „раз,
два, три-и”, като на третия удар ръцете се задържат, това е ръченица”. [Бурдева,
2012, с. 91-100]При възприемането на музиката на „Пайдушко“ и „Ръченица“,
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тези толкова характерни за българската народна музика танци, е необходимо
те да бъдат свързани и с изпълнение на стилизирани танцувални движения.
В пространно теоретично изследване, представено и защитено като магистърска теза,подробно разгледах дидактични пособия, предназначени за музикално възпитание в двугодишния предучилищен етап от образователната
система в България.28
Акцентът в моето изследване поставих върху анализа на песенния фолклорен материал, включен в изброените дидактични пособия. На базата на конкретни показатели (ладова организация, амбитус, темпо, метроритмична организация, настроение) проследих и посочих важни, за формирането на музикално-слухови представи, специфични характеристики на предложените народни песни. От общо 41 на брой народни песни: – 17 песни са в дорийски лад,
18 песни са с амбитус „секста“, 18 песни са в бързичко темпо, 23 песни са в
двувременен метрум, 18 песни са в игриво настроение.
Проведеното аналитично проучване доведе до полезни изводи и заключения, свързани с процеса на формиране на музикално-слухови представи и насочи изследването към търсене на допълнителен репертоар, предоставящ
възможности за формиране на музикално-слухови представи за конкретни
музикални елементи: за ритмична група – четвъртина с точка и осмина – песента „Мома цвете брала“; песента „Люлка“ за размер 3/4; за размер 8/16 песента „Кукувица кука“ и за редуване на размери 11/16 – 5/16 песента „От долу
иде“.29 Предложените народни песни използвах като допълнителен песенен
репертоар през учебната 2017-2018 година в детски Монтесори център
„Вълшебство“ в гр. Пловдив. Децата на възраст между 5 и 6 години възприеха
добре песните и в последствие ги възпроизвеждаха прецизно в интонационно и метроритмично отношение.
Аналитичният разбор, както и личният ми преподавателски стаж ме убедиха, че българската народна песен, характеризираща се с огромно интонационно и метроритмично многообразие е актуален и подходящ материал за
музикално-слухово възпитание в ранна детска възраст, в частност за формиране на музикално-слухови представи у децата в предучилищна възраст.
Внимателният подбор на народни песни, съдържащи разнообразен звукореден състав и метроритмична организация е важен фактор за формиране на
музикално-слухови представи, обуславящи добре развит музикален слух. В
28 Бурдева, Т., Коловска, Цв. Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в трета група
на детската градина. София: Булвест 2000, 2009.; Бурдева, Т. Методическо ръководство за реализиране на образователното
съдържание в четвърта подготвителна група в детската градина и в училището. София: Булвест 2000, 2008. ; Христова, Р.
Приятели с музиката III ПГ. Анубис, 2010. ; Христова, Р. Приятели с музиката ПГ. Анубис, 2010. ; Колева, К. Аз съм в детската
градина. Практическо ръководство за учителя по музика за III група в детската градина. София: Изкуства, 2006. ;
Бакърджиева, К. Аз ще бъда ученик. Практическо ръководство за учителя по музика за подготвителна група в детската
градина и училище. София: Изкуства, 2010. ; Андреева, Е., Бошнакова, А. Книга за учителя за подготвителна група в детската
градина или в училище 5 – 6 г. София: Просвета, 2005. ; Андреева, Е., Бошнакова, А. Книга за учителя за подготвителна група
в детската градина или в училище 6 – 7 г. София: Просвета, 2003.
29 Павлова, С. Народни песни, танци и хора за деца. София: Анико, 2008.; Янкова, Я., П. Тиги. Песнички чудеснички.
Детски песни със съпровод на акордеон. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 1997.
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края, но не на последно място по важност - „Развитието на ладовия усет на
основата на народната песенност разкрепостява музикалния слух от ограничеността на трифункционалната мажоро-минорна система и прави възможно
възприемането на разнообразните ладови структури“, което създава условия
за възприемане на съвременна музика, чиято мелодика също се развива в
многообразни по строеж интервалови структури.“ [Богданова, 2018, с. 184]
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КАК ЗАПАМЕТЯВАНЕТО НА ПЕСНИ СПОСОБСТВА
ЗА ПО-ЕФЕКТИВНОТО И ПРИЯТНО УСВОЯВАНЕ
НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Калина Ив. Дечева – Петкова
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
HOW SONG MEMORIZATION FACILITATES LEARNING ENGLISH,
WHILE MAKING IT A MORE EFFECTIVE AND ENJOYABLE PROCESS
KalinaIv. Decheva – Petkova
Academy of Music, Dance and Fine Arts ‘’Prof. AsenDiamandiev” – Plovdiv
Резюме: Статията изследва как запаметяването на песните спомага за повишаване на вътрешната и външната мотивация на обучаемите в уроците им по
английски език, като прави процеса на учене по-ефективен и по-приятен. Разглеждат
се също предимствата на спокойната и приятна атмосфера в уроците по английски език, която е следствие от присъствието на песните. Специално внимание се
обръща на възгледите на противниците на метода и се предлагат някои идеи за
избягване на потенциални слабости.
Ключови думи: Запаметяване на песни, вътрешна мотивация, външна мотивация, релаксация, класна стая по английски език, езиково обучение.
Abstract: The article explores how memorization of songs helps to enhance the inner and
outer motivation of students in their English lessons while making the process of learning a
more effective and enjoyable one. It also mentions the advantage of having a relaxed and
pleasant atmosphere in the English classroom that is a consequence of the songs being
present. A special attention is paid to the opponents’ views and some ideas are suggested to
avoid potential weaknesses.
Key words: Song memorization, inner motivation, outer motivation, relaxation, English
classroom, English language learning
В днешни дни, когато глобализацията е факт, независимо дали ни харесва
или не, когато езиковите термини от дигиталното общуване се настаняват в
езика ни и само най-праволинейните пуристи изключват от речта си думи като
„уикенд“ и „онлайн“, нуждата от добре усвоен и правилен роден, както и английски език се чувства все по-осезателно. Съществуват редица традиционни
методи и подходи, които са доказали във времето своята продуктивност за
чуждоезиковото обучение. Търсенето и въвеждането на различни, дори бих
казала спорни, подходи ще разнообрази съществуващата до момента практика. Нещо повече – ще се опита да доближи процеса до натюрела на съвременните обучаеми – по-осведомени, но и в известна степен по-нетърпеливи при
усвояване на новата материя. Именно възможността на съвременните хора да
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добиват нужната им информация с един „клик“ двадесет и четири часа в денонощието поставя пред преподавателя предизвикателството да бъде „в крак“ с
новото време, да търси нови подходи и от своя страна да предизвиква своите
ученици.
По тази причина настоящият текст си поставя за цел да определи положителния ефект, който би имало запаметяването на песни в часа по английски
език, особено за студенти по изкуства. Обект на изследването е урокът по английски език. Предмети на изследването са повишената мотивация, постигнатата максимална релаксация по време на учебния процес и оптималната
резултатност.
За да бъдем максимално реалистични в оценките си ще споделим причините за неохотата, с която някои преподаватели посрещат идеята за инкорпорирането на песента в английската класна стая /English class room/, ще се опитаме да предложим решения на споменатите опасения. Най- вече ще фокусираме вниманието върху това как ученето на песни наизуст може да подсили
мотивацията на обучаваните и да постигне релаксация по време на урока.
Последното е изключително нетипична характеристика за който и да е учебен
процес и затова силно желана, особено от преподавателите по чужд език, а и
с радост приемана от техните ученици, когато стане факт.
Щом темата засяга чуждоезиковото обучение, неминуемо се налага да
споменем Общата европейска референтна езикова рамка. Тя е създадена по
инициатива на Съвета на Европа за да улесни по-добрата комуникация на
континента и „ да направи езиковите компетенции съизмерими и сравними в
една валидна за Европа скала.“ [ www.klett.bg ] Следователно всяка учебна
програма по чужд език се съобразява с концепциите, залегнали в Общата европейска референтна езикова рамка. Там песните са споменати, без обаче да
са обособени в отделен раздел. Така опонентите на използването на песни в
учебната практика имат своята косвено подкрепена теза. От друга страна
пък, в частта, озаглавена „Естетическо използване на езика“ /Aesthetic Usesof
Language/сред активностите за творческо прилагане на езика се споменава и
пеенето на песни. Освен това на песните се гледа като на „вербализиран
текст“ /spoken text/, както и на способ, чрез който да се получи информация
за „ценностите, вярванията и нагласите“ на определена общност или културна
група.
[https://www.coe.int/en/web/common-european-frameworkreference-languages – P. 56 ]
И все пак важно е да се припомни, че Общата европейска референтна езикова рамка основно определя нивата на езикова компетентност и унифицираните критерии, по които те се определят. Авторите на документа дават пълна
свобода на преподавателите по отношение на материалите, които да използват в своята езикова класна стая за да постигнат поставената цел. В този дух
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ние ще се опитаме да покажем как и защо присъствието на песента и по-точно
– запаметяването ѝ – може да оптимизира процеса на усвояване на английски
език.
Един от безспорно признатите от езиковедите фактори, определящ високата успеваемост при учене на чужд език е мотивацията. Добрият учител винаги търси начини да мотивира своите ученици. Един от тях е да избягва монотонността в своята класна стая като поставя нови и интересни задачи. Браун
говори за вътрешна мотивация /когато обучаемият има свои лични причини
да се образова/ и външна мотивация /когато обучаемият очаква похвала и
оценка от друг човек за постигнатото/. [Brown, H. D, 2001,P.164 ]
Развиването на вътрешна мотивация е нелек и често дълъг процес.
Обикновено в английската класна стая / English class room/ преподавателят
работи с два основни типа ученици. Едните са свръх заети и имат приоритети
качествено да научат чуждия език, а другите са апатични и със сравнително
ниска самооценка. Песните, обаче, се приемат добре от всички, което е достатъчна причина те да присъстват по - често в урока. Повечето обучаеми, особено децата, бързо и лесно запомнят песента и за разлика от останалия научен
материал думите ѝ остават задълго и трайно в тяхното съзнание. Когато обучаемите са творчески личности напълно приложима се оказва мисълта на T.
Мърфи, че „една от важните характерни черти на музиката и песните при учене на чужд език е фактът, че да пееш на даден език изглежда е полесно,отколкото да го говориш.“[Murphey, Tim, 1992,P.8]Лекотата, с която учениците усвояват дадена песен, им дава определена доза самоувереност и се
отразява положително на обучителния процес. Многообразието от използвани материали, сред които са песните, също спомага за по-силно мотивиране
на обучаемите, когато отегчението се изпъди от английската класна стая.
[Lightbown, Patsy, Spada, Nina, 2006, P. 63 ]
Реакцията на учещите към песента по време на урок по английски език и в
частност на тези, които се занимават с изкуства кара преподавателя да изследва кое би дало по - добър резултат – те да изпълняват песните на английски
език или само да ги слушат. Според Стадлър Елмър пеенето спомага да се намалят негативните усещания и да се подобри настроението на самия изпълнител. [Stadler Elmer, 2008, P.152 -153] Ако песента се повтори няколко пъти в поредни урочни единици, тя ще се запомни лесно, почти неусетно. На практика
лесно и неусетно ще бъде запаметена нова лексика, ще бъде затвърдена старата и граматичната конструкция на английски ще се настани в съзнанието на
пеещите.
Студентите по изкуства с радост посрещат идеята да пеят на английски.
Творческият им натюрел, стремежът към изява и познаването на сцената са
фактори, които спомагат тяхното безпроблемно въвличане в пеене на песни.
Както споменахме - добрите преподаватели мотивират учениците в своята ан114

глийска класна стая /English class room/ по различен начин за да подсигурят
техния успешен напредък с чуждия език. За тях е от особена важност всеки да
е включен в обучителния процес. Особено голям положителен ефект има груповото изпълнение на песента. Тогава и най-слабите от групата могат да се
включат и да усетят на практика колко бързо е възможно да се запаметят думи
и фрази от чуждия език. Така се изгражда увереността в собствените им възможности и желание да се преодолеят известни бариери при учене на чужд
език. И не на последно място – запаметяването на песни спомага да „се тренира паметта на обучавания“ [ Huber, 2010, P. 25]
Необходимо е да се отбележи, че пеенето на песни в английската класна
стая /English class room/ с всички свои положителни последствия е безпроблемно осъществимо при арт студентите. Останалите обучаеми от тази възрастова група и по- възрастни понякога изпитват определено неудобство от
певческите си заложби и не се включват в тази активност. И тъй като основна
цел на запаметяване на песента е не само да увеличи знания, но и да разведри
атмосферата, добре е да не настояваме и да се ориентираме към оставянето
на този тип обучаеми в ролята на слушатели. Дори като такива с текста пред
тях, който да следят, докато звучи песента, пята от останалите, те лесно ще запомнят текста наизуст. Така, проявявайки гъвкавост, преподавателят успява
да изпълни целта си, а именно – да се запомнят определен брой думи и словосъчетания неусетно и по приятен за всички ученици начин.
Важно е да споменем, че езикът на песните обичайно е опростен и разговорен, с много повторения. Именно заради тези си характеристики и съчетанието му с музика в допълнение го правят особено въздействащ и мотивиращ
в английската класна стая /English class room/. В началото на този текст споменахме, че запаметяването на песни в учебна среда е не само важен мотивационен елемент, но и активно допринася за разведряването на атмосферата
по време на учебния процес.
Медина откроява като най-важно преимущество на присъствието на песни
в урочните единици това, че те се асоциират от учениците с приятна опитност
и релаксираща атмосфера. [Medina, Suzanne Lucille, 2002,P. 1] Да си представим колко фрустриращо и досадно може да бъде запаметяването на зададен
обем лексика например. Когато го съпоставим с научаването наизуст на песен
по начина, който описахме по-горе, доводите са в полза на песента. Изкушавам
се да добавя, че произношението също се е доближило до автентичното, а и са
се подобрили уменията за слушане и разбиране. Всичко това е постигнато без
традиционно очакваните усилия, почти неусетно, без напрежение и стрес.
Със сигурност релаксиращата атмосфера в английската класна стая /
English class room/ може да бъде постигната от учителя по много начини, но
все пак един от най-ефективните е използването на музика и песен. В тази сфера на изследване винаги се е откроявало името на българския учен проф.
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Лозанов и методът му Сугестопедия, който формулира през 1966 година на
миналия век. Един от седемте закона на сугестопедията е да се използва класическо изкуство в класната стая. Специално подбраната класическа музика,
например, дава подтик на вдъхновението, стимулира усвояването и най – важното – създава атмосфера без излишно напрежение, досада или умора. С
други думи ролята на музикалния фон не бива да бъде подценявана по време
на обучение, а тъкмо напротив – да се прилага творчески, тъй като
„Артистическите средства не само създават приятна атмосфера при възприемането, запаметяването и разбирането на основните знания, но те значително повишават сугестивната нагласа на резерви, отношението, мотивацията и
очакването. Чрез средствата на изкуството още веднъж се усвоява част от
учебния материал.” [Лозанов, Георги, 1995, стр. 34]
И тъй като предметът на този текст са песните, то преподавателят би могъл
за определени дейности, които са извършвани самостоятелно от типа на граматически упражнения /Useof English/ или четене с разбиране /Reading
comprehension/ да остави като фон да звучи песен, която на по-ранен етап е
била запаметена. Налице ще е по-приятна и разтоварваща атмосфера, което е
и една от целите на използването на песни по време на урок.
Вече разкрихме положителния ефект, който ученето на песни наизуст
може да има за по-добрата мотивация на обучаемите, както и за постигане на
релаксираща атмосфера по време на занятие. И все пак някои учители са скептични относно посочените резултати. Тим Мърфи изброява двадесет причини,
поради които преподавателите по английски език не използват песни в техните часове. [Murphey. 1992, P. 8-9]. Изключително важно за нас е да ги анализираме, защото не всяка критика е безпочвена и много често именно тя насочва
какво трябва да бъде променено или избягвано в учебната практика.
Според по–горе цитирания автор често изтъквана причина за отсъствие
на песни в английската класна стая /English class room/ е, че част от учениците,
техните родители, а и някои колеги взимат подобен подход за не особено сериозен и го считат за загуба на ценно време, което почти винаги е дефицит за
часовете по чужд език. Подобни опасения имат своето основание само ако
песента се остави да звучи самоцелно без допълнително поставени задачи
към нея или без да е използвана като музикален фон към самостоятелната работа на обучаеми, които не са в детска възраст.
Друга причина е, че част от групата няма да се присъедини към изпълнението на песента и ще се отегчат и разсеят. По-горе установихме ползите дори
и по-срамежливите ученици да останат само в ролята на слушатели, когато
останалите пеят.
Следващата изтъквана причина е, че обучаемите имат различни музикални вкусове и това може да доведе до напрежение между самите тях или между
тях и преподаващия. Точно този страх може да бъде превърнат в преимущест116

во като условно наречените „лагери“ се превърнат в отбори, които заедно с
преподавателя да подберат емблематична песен за харесвания от тях стил, а
след това преподавателят да подготви задачите към текста, който трябва да
бъде запаметен. В този случай центърът ще се измести към обучаемите. Те ще
изпитат радостта да участват в оформянето на своя урок, ще почувстват отговорността на новата си роля и не на последно място – ще съпреживеят усещането за заедност със своя преподавател в нелеката задача да се постигне успех по приятен и незатормозяващ начин. Какви ще бъдат условията, при които
ще се състезават отделните отбори, се определя от самия преподавател като
се взимат под внимание спецификата на групата и времето, което имат предвидено от урочния план.
Вън от всякакво съмнение е, че интегрирането на песни в английската
класна стая /English class room/ ще разведри атмосферата и ще я направи приятна. Обаче обучаемите просто бидейки активни участници – изпълнители
или пасивни – слушатели няма да бъдат готови за успешна комуникация на
английски език ако преподавателя се ограничи само с изпълняването или слушането на песни. Съпровождащите задачи към текста на песните, неговото
наизустяване е всъщност целта, която трябва да бъде преследвана.
Комуникативният подход /Communicative language teaching/, предпочитан от
много учители по чужд език, очаква текстът на песните да е изпълнен със съдържание за изпълнителите или слушателите. Обсъждането, което съдържанието провокира впоследствие, е на английски език и усъвършенства боравенето с говорим език и езиковата компетентност на участващите в дискусията.
В заключение бих искала да подчертая, че този текст не абсолютизира благотворното влияние, което песните внасят в английската класна стая. /English
class room/. Както, предполагам, успяхме да проследим те имат своя безспорен принос за създаване на благоприятна и приятелска атмосфера по време
на урока, както и за развиване на вътрешната мотивация у обучаемите. В допълнение ще изтъкнем, че запаметяването на една песен не само подобрява
настроението, но влияе благотворно върху обогатяване на лексикалния обем,
подобряване на произношението и комуникативните умения на учениците. И
не последно по важност – придобиването на споменатата езикова компетентност се постига по изключително приятен за двете страни – обучаеми и обучаващи – начин.
Във време на високи технологии и бързо променяща се заобикаляща среда е добре да се включват нови, не широко разпространени практики. Без да
се гледа с подозрение на тях, те могат да се интегрират с познатите вече методи на обучение по чужд език като се съобразим със спецификата на обучаваната група. Нашите търсения са в отговор на изискванията, които поставя работата с хора на днешния ден – класически „дигитални туземци“, чието внимание се задържа, когато има бърз резултат. В случаи с арт студенти, които при117

тежават волен и творчески дух, бързият резултат трябва да се постига в разкрепостена и приятна английска класна стая, където центърът на обучението
е преместен върху самите тях. Запаметяването на песни се оказа от сполучливите попадения в процеса на подобно дирене. То предлага възможности за
разчупеност, нетрадиционност и заедност в релаксираща и ведра атмосфера.
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ЗА НЯКОИ ХАРМОНИЧНИ И МЕЛОДИЧНИ ПОДХОДИ
И СКАЛИ В ДЖАЗ МУЗИКАТА
Кристиан А. Желев
АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
FOR SOME HARMONY AND MELODY APPROACHES
AND SCALES IN JAZZ MUSIC
Kristian A. Jelev
AMTII “Prof. Asen Diamandiev” - Plovdiv
Резюме: Практика в джаз музиката е да се обръща специално внимание на хармоничните прогресии и скали. Специфичните мелодични и хармонични особености
на джаза са формирали класификация на голямо разнообразие от акордови символи.
Представена е хармоничната прогресия IIm – V – I, като основа в хармонията и имровизациите в джаза.
Summary: Practice in jazz music is to pay special attention to harmonic progressions
and scales. The specific melodic and harmonic features of jazz have formed a classification of
a wide variety of chord symbols. The harmonic progression IIm - V - I is presented as a basis in
the harmony and improvisation of jazz.
Хармонията при джаза е теорията и практиката за използването на акордите. Тя носи в себе си известни практики от традицията на т.н. западна хармония – т.е. много прогесии и мажорни и минорни скали, като основа на акордови конструкции. Хармонията на джаз музиката е съчетание от богатата европейска тонална палитра и мелодично наследство, както и синкопираните ритми на западноафриканските народи.
Въпреки възприетата в класическата музика дефиниция под акорд да се
разбира съзвучие от три или повече тона, подредени по терци, в джаза, под
акорд е прието да се разбират всички съзвучия от три или повече тона, без
условието отделните тонове да са подредени единствено на интервала
терца.
В джазовите произведения, акордите често се подреждат вертикално в мажорни или минорни тризвучия, както и в квартови строежи на акордите.
Като пример представяме варианти на акордови символи при буквеното и
цифровото означаване на акордите в джаза. Следните акордови символи са
пример с използване на C (до) като основа. Повечето джаз символи включват
четири степени – I – III – V – VII.
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Еквивалетни символи Акордови тонове

Наименование

CΔ, CM7, Cmaj7

CEGB

мажорно-голямо

C7

C E G B♭

мажорно-малко/
доминантово

C-7, Cm7

C E♭ G B♭

минорно-малко

C-Δ7, CmM7, C⑦

C E♭ G B

минорно-голямо

C∅, Cm7♭5, C-7♭5

C E♭ G♭ B♭

полуумалено

Co7, Cdim7

C E♭ G♭ B♭♭

умалено

C F G B♭

доминантово четеризвучие, в
което третата степен (терцовият тон) бива заменена от
четвърта

C7sus

Тенденцията е да се фаворизират хармонични прогресии с включване на
“специфични” степени като 9-та, 11-та и 13-та, т. нар. високи хармоници.
Акордовата прогресия IIm – V – I е използвана в много музикални жанрове,
включително и в джаз хармонията. Това е поредица от акорди, в дадена тоналност, на които основният тон се движи низходящо на интервала квинта, започвайки от втората степен (субдоминанта) към петата степен (доминанта) към
първата степен (тоника). В мажорни тоналности четеризвучието на субдоминантата на втора степен е минорнo, а в минорни тоналности е полуумаленo.
Доминантата може да бъде в нормалната си форма на тризвучие и също така,
като доминантсепт акорд. Като допълним акордовите алтерации и замените,
могат да съществуват много различни вариации на тази прогресия.
Прогресията IIm – V – I е много разпространена в джаза. Тя изпълнява две
основни функции, които често се преплитат: да обозначава и модулира във
временно преминаващи тоналности и да води силно към първата степен на
тоналноста. Една потенциална ситуация, при която може да се използва такава прогресия, е в блус, чиято основна форма не я съдържа. В първия пример е
показана 12 тактова блус схема в F (фа) мажор в основна форма, последвана от
същата 12 тактова схема с добавената прогресия IIm – V – I, написана с по-тъмен шрифт:
| F7 | Bb7 | F7 | F7 | Bb7 | Bb7 | F7 | F7 | C7 | Bb7 | F7 | C7 ||
| F7 | Bb7 | F7 | Cm F7 | Bb7 | Bb7 | F7 | Am D7 | Gm | C7 | F7 | Gm C7 ||
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В практиката, музикантите често обогатяват основните акорди, показани в примера, като добавят 7-ма, 9-та и 13-та степен: IIm9 – V#9♭13 – Imaj9
В джаза II (втора степен) обикновено е представена като минорен
септакорд (m7), а I (първа степен) е като мажорен септакорд (maj7).
Прогресията IIm – V – I спомага за благозвучие при гласоводенето, особено
при трета и седма степен (терцовите и септимовите тонове) на акордите.
Третата степен на първия акорд става седма, а седмата степен слиза с полутон и става трета на следващия акорд. В някои случаи втората степен от минорен се трансформира в мажорен септакорд (II7), за да създаде дисонанс
и усещане за по-голямо напрежение.
Прогресията IIm – V – I може да се трансформира още повече, като прибавим тритонусова замяна на петата степен (V7) и вместо нея използваме
втора понижена (♭II7). Това е възможно, защото ♭II7 има същите трета и седма степен, но обърнати. Например: трета и седма степен на акорда G7 са
тоновете си (B) и фа (F), а в акорда D♭7 са фа (F) и до бемол C♭), което е енхармонично равно на си (B). Изпълнявайки тази замяна (в случая, сменяйки
Dm – G7 – Cmaj7 с Dm – D♭7 – Cmaj7) се постига плавно хроматично движение в основните (басовите) тонове на акордите – основният тон на II (ре)
слиза с полутон в основния тон на ♭II7 (ре бемол), който слиза с още един
полутон в основния тон на I (до). Прогресията II – V – I е в основата на хармонията и импровизациите в джаза.
Пианото и китарата са двата инструмента, които обикновено осигуряват
хармония за джаз групата. Пианистите и китаристите боравят с хармонията
в контекста на импровизацията в реално време, като нещо естествено. Това
е едно от най-големите предизвикателства в джаза. В контекста на биг-бенда хармонията е основата за материала на брас секцията, мелодичния контрапункт и т.н. Очаква се солистът-импровизатор да притежава пълни познания за основите на хармонията, както и свой уникален подход към акордите и връзката им със скалите.
Общото правило е, че измененията на акордите и техните алтерации се
изписват само, когато се появява промяна в мелодията или е от решаващо
значение за същността на композицията. Опитните импровизатори могат
да боравят с богат на алтерации, силно изменен хармоничен речник, дори
когато акордите са изписани в основния си вид.
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Специфичните мелодични и хармонични особености на джаза са формирали класификация на голямо разнообразие от акордови символи. Те могат
да бъдат представени чрез следните скали:
- Мажорна скала и производните и ладове,
- Мелодична минорна и производните и ладове,
- Умалена скала в нейните две форми,
- Целотонна скала,
- Пентатонични скали,
- Блус скали,
- Бибоп скали.
В теорията на джаза понятията лад и скала се препокриват и се използват
еднозначно. Ладът е със същата употреба както в класическата музика – да
покаже функционалността на акордите.
Скалата представлява поредица от тонове. Те изясняват качествената харектеристика на акордите, които се формират от степените на скалата и са
свързани с нея.
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Голяма част от джаз хармонията е базирана на мелодичната минорна скала. Тоналностите на тези скали са основата на повечето джаз импровизации и
са разнообразно наименовани, както следва в примера, използвайки C (до)
min като тоналност.
Тон от скалата на мелодичния минор

Определение
на акорда в
C-minor

Тонове от скалата (акордови
тонове с по-тъмен шрифт)

Наименования

I-C

Cm(∆)

C D Eb F G A B

Мелодичен
минор

II - D

Dsus♭9

D E♭ F G A B C

Дорийски ♭2

III - E♭

E♭∆(♯5)

Eb F G A B C D

Лидийски ♯5 или
Лидийски
увеличен

IV - F

F7

F G A B C D Eb

Миксолидийски
♯4 или Лидийски
доминантов
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V-G

G7

G A B C D E♭ F

Миксолидийски
♭6 или
Мелодичен
мажор

VI - A

A∅

A B C D E♭ F G

Локрийски ♯2 или
Еолийски ♭5

B C D E♭ F G A

Алетерован,
Умален-увеличен,
или Супер
локрийски

VII - B

B7alt

Представената публикация няма за цел да обхване многото възможности в
спецификата на хармоничния строеж в джаз музиката. Коментирани са някои
от възможните подходи и техники за разбирането на джаз хармонията с нейните особености.
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МЕЛОДИЧНО СВИРЕНЕ НА КОМПЛЕКТ БАРАБАНИ

Кристиан А. Желев

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
MELODIC PLAYING ON THE DRUM SET
Kristian A. Jelev
AMTII “Prof. Asen Diamandiev” - Plovdiv
Резюме: Мелодичното свирене на барабани води началото си още от епохата
на стила Бибоп. Неговото осмисляне и практическо приложение се поставят в началото на 2002 г. от световно известния барабанист Ралф Питърсън. В провеждания 15 дневен курс, той прави анализ на 50 джаз стандарта отностно мелодия, форма, структора, хармония. От тук произтичат и няколко подхода и техники за мелодично свирене на комплект барабани, коментирани в настоящата статия.
Ключови думи: мелодия, барабани, импровизация
Summery: The melodic drumming has its origins in the Bеbop era. His rationale and
practical application was made in early 2002 by world-renowned drummer Ralph Peterson. In
the 15-day course, he makes an analysis of 50 jazz standards and examines their melody,
form, structure, harmony. Here are a few approaches and techniques for melodic drumming
witch we will talk about in this article.
Keywords: melody, drum set, improvisation
Както е известно, още от дълбока древност ударните инструменти са едни
от първите, използвани в създаването на музика. Изпълнението на различни
ритми е допринасяло за различни усещания - скръб, тъга, радост.
С развитието и събирането на отделните ударни инструменти, в познатия
днес коплект барабани, се променя и еволюира и неговата функция. Освен
това, да поддържа ритъма, той участва на равно с другите инструменти в мелодичното звучене на произведението. Независимо от това, че комплектът
барабани няма определени тонови височини, наченки на мелодично свирене
на барабани започва през 40-те години - в епохата на стила Бибоп. Алт саксофониста Чарли Паркър - основател на Бибоп движението, се оказва важна фигура свързана с промяната на ролята на барабанистите. Заради неговия, съвсем различен до момента, революционен начин на музициране, барабанистите започват да преосмислят техниката си на свирене. Търсят подходи, които
биха могли да доведат до повече мелодика в изпълнеията. Ед Пиас (доктор в
Университета във Вашингтон) в своята публикация “The Recorded History Of
Jazz Drumming” пише: “Барабаните станаха по-равностайна част от ансамбъла,
взоимодействайки с мелодичните импровизации, които другите музиканти
свиреха.” От 2002 г. в колежа Бъркли (САЩ) световно известния барабнист
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Ралф Питърсън, започва провеждането на курса: “Jazz Repertoire Development
and Application”. В курса, който е с продължителност 15 седмици, се изучават
50 джаз стандарта и се прави анализ на мелодия, форма, структура, хармония.
Целта на курса е да се усвоят различни подходи и техники за мелодично свирене на барабани.
За да се постигне мелодика в свиренето на барабани, барабанистът трябва
да притежява мелодично мислене. Да се стреми да чуе и обогати произведенията мелодично, а не просто да ги реши ритмически. Това може да бъде постигнато по много начини - чрез следене на музикалнта форма на дадено произведение, чрез изучаване на фразирането на други инструменти и “скат” пеене, както и чрез подчертаване или темброво обогатяване на ралични мелодични епизоди. Една от техниките използвана, като мелодичен похват е така
нареченото “огъване” на бойната кожа на барабана. Чрез променлив натиск
върху кожата с ръка или палка, се променя височината на тона на барабана.
Друг подход, използван от барабанистите за мелодика в свиренето е да
“отразяват” мелодията. Това се получава, когато барбанистът копира нотните
трайности на тоновете, участващи в мелодията. По този начин се създава усещане за изсвирване на мелодията и от барабаните. С този подход на “вменение” изпълнителят всъщност успява да контурира нотите, без реално да ги
изсвири.
Подреждането на комплекта и отношението към него в акустичен план, тоест посоката, в която се движи изпълнителят - от ляво на дясно или обратно, е
свързано със създаването на мелодика в изпълнението. Обикновено в стандартното подреждане от ляво на дясно, тоновете се движат от високи към ниски. Възходящото или низходящо движение в свиренето на барабани зависи
от музикалната ситуация. Редуването на тези движения допринася много за
постигане на мелодичност. За да се овладее и ползва мелодичната градация и
строеж в свиренето, барабанистът трябва да е максимално отпуснат и релаксиран, както и физически гъвкав. Това ще позволи ритмичните фигури да се
леят и самото изпълнение да звучи максимално леко и добре артикулирано.
Това е изключително важно, когато се преминава от една към друга част на
дадена композиция посредством фийлове30, особено изпълнени по
Том-Томовете.
Отношение към мелодичното звучене на комплекта барабани има и настройването на отделните му части. Всеки барабан може да бъде настроен
така, че да има определен тон. По този начин, настройвайки един по един барабаните от комплекта, с различен диаметър и дълбочина, е възможно да бъдат чути, различни интервалови комбинации между отделните части на
комплекта.
30 Импровизационни допълнителни удари, като уркашения, които превеждат целия бенд от едната част на композицията към следващата.
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Барабанисти, които имат познания за хармония, мелодия и композиция, са
с огромно предимство за усвояването на мелодични и хармонични идеи.
Солирането на барабани в една джаз композиция, изисква от барабаниста да
слуша и да запее мелодията “вътрешно”. Това му помога да развие мелодично
соло, въпреки липсата на конкретно просвирени нотни височини. От съществена важност е умението да усеща музикалната прогресия в композицията,
заради връзката и с мелодичното свирене на барабани.
Връзката между движението в хармонията и ритмиката в дадено произведение, обуславя понятието “хармоничен ритъм”. Ако изпълнителят успява да
чуе хармоничната прогресия докато свири на нехармоничен инструмент, като
комплект барабани, то това би следвало да му отвори много възможности за
мелодично просвирване на ритъма. Хармоничното и мелодично движение е
основен гид в композиционната форма. Честотата на промяна на основния
тон в акорда, заедно с промяната в качеството на ритъма, се оказват двете
най-съществени характеристики на мелодичния ритъм. Когато мелодията се
променя често, обикновено създава усещане за безпокойство и обратно, когато промените в мелодията и хармонията са на по-големи отстояния, се формира усещане за повече “въздушност” и спокойствие у слушателя.
В задълбочено изследване на връзката между хармония и ритъм Стивън
Джей пише: “В опит да разбера скритата архитектура на музиката, като физично явление, се съсредоточих върху основите на хармонията и ритъма и връзката помежду им в създаването на сложни музикални композиции.
Наблюденията ми потвърдиха, че хармонията и ритъмът са всъщност едно и
също “нещо”, случващо се в различна скорост едно от друго. Те са различни
гледни точки и опозиции едно на друго и едно към друго. Това са два музикални елемента преведени в съответствие един към друг, всеки със специфичните си характеристики. Тези два, привидно различни елемента предстваляват
един и същ физичен феномен, развиващ се по еднакви математически правила за резонанс, пресичащи се в ефекта на просвирване на индивидуалните
музикални партии.” 31 Хамонията и ритъмът са ваимнозахранващи се, допълват
се и се поддържат в едно произведение. Това се наблюдава доста добре при
импровизации, виждат се отношенията между барабаните и останалите инструменти от бенда.
Важен фактор в мелодичното свирене на барабани и основен компонент в
музицирането е импровизацията. Мелодичният подход е приложим във всякакъв музикален контекст. Въпреки всичко, именно импровизацията на барабани е моментът, в който участват най-много мелодични елементи.
Непредубеденият характер на импровизацията, позволява на барабаниста да
предизвика себе си и да изследва нови и непознати територии в барабанното
изкуство. Чрез добро построяване на фийлове и ритмични фигури, изпълни31

Jay, S. 1999, Harmonic Rhythm, Bass Player Magazine, June 2006
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телят може да придаде на импровизацията усещане за добър музикален строеж, както и да реагира на всяко взаимодействие в бенда. Той трябва добре да
използва акустичните характеристики на компллекта барабани, защото точно
по време на отзвучаване на даден елемент, може да бъде вплетен друг и да се
получат мелодични прозвучки в барабаните.
“В джаза (за разлика от академичното музикално изкуство) импровизацията играе основополагащо значение, без това да е обезателно така във всички
случаи. Типовете и средствата на импровизационната техника са изключително многообразни, което е обусловено от особеностите на различните джазови стилове и индивидуалния изпълнителски маниер на музикантите. Широко
разпространени са такива разновидности на импровизацията, като вокална и
инструментална, солова и ансамблова, тонална и атонална, свободна и ограничена – (основаваща се на зададени схеми, модели и стандарти, съчетаващи
елементи на композицията и аранжимента). Импровизацията в музиката възниква в древния тип музициране, при който процесът на съчиняване на музика произхожда непосредствено във времето на нейното изпълнение. Когато
джаз музикантите импровизират, те използват съществуващите мелодия, хармония и ритъм като трамплин.“32 При отворената импровизация33 барабанистът не е задължен да държи определено темпо или да изпълнява повтарящи
се ритмични теми. Това му дава абсолютна свобода на избор, как да допринесе
към музикалното изпълнение на бенда. Добра отправна точка за всеки барабанист в тази ситуация би била, да се опита да не усложнява импровизацията
си излишно, за да се избегне “запушването” на бенда, а да прояви усет и чувство за музикална естетика. Освободен от ролята на “часовник”, изпълнителят
може да преоткрие спонтанността на момента. Това може да прерастне в творческо изпълнение, напълно встрани и независещо от ритмическите клишета,
което би могло да доведе до иницииране на напълно нов креативен набор от
взаимосвързани елементи. Най-важното нещо за сполучливата имрповизация, е умението на барабаниста да слуша и да реагира спонтанно на чутото.
“Трябва да поемаш рискове, никога не знаеш дали крайните резултати ще бъдат красиви или странни, трябва да си спонтанен, да слушаш всеки момент, без
да изпускаш и частица от музиката, дори и когато “свириш” пауза.”34
Освен, че музикантите трябва да уловят момента, те трябва да разберат
своя собствен креативен механизъм, както и този на колегите си, в процеса на
групово музициране. “Умението да импровизираш е знание за потенциала на
момента.”35 Елементите от които се състои една красива имрповизация са мимолетни и неуловимо бързо преминаващи. Въпреки това, умението да бъдеш
32 Койчев, В. 2014, Акорди и скали в импровизацията, АМТИИ, Пролетни научни четения, АМТИИ, Пловдив.
33 Понятието отворена импровизация означава свободно свирене, без ограничение в ритъма, мелодията и без определен метрум.
34 Blade, B. Drumming Wisdom
35 Jarrett, K. 1997, Quoted in Toms, M. The Well of Creativity: Hay House Inc, Carlsbad.
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спонтанен и да се изразяваш със свой собствен музикален глас е ключово за
добрата импровизация. Способността на всеки барабанист да води ритъма
точно, е толкова важно, колкото и това, да е гъвкав и находчив. Нуждата на
музиканта да разшири собствените си хоризонти и подходи, го води от машинно и прецизно изсвирения ритъм, към едно по-музикално и естествено тълкувание на отношението му към метрума.
В заключение на казаното до тук може да се обобщи, че свиренето на барабани изисква продължителна, сериозна и задълбочена работа. Умението за
мелодично мислене се придобива с много слушане на музика и опити за усвояване на “отразяване” на мелодията. Познанията за мелодия и хармония на
джаз произведенията, дават свобода на барабаниста да бъде креативен и напълно независим от ритмическите клишета. Мелодичното свирене на комплект барабани прави барабаниста пълноправен участник в музицирането,
като допринася за мелодичното и хармонично звучене на оркестъра.
Изказвам благодарността си на научния ми ръководител доц. д-р. Веселин
Койчев.
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КАПРИЧИИТЕ НА ПЕТЪР ХРИСТОСКОВ:
ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНА ЛИТЕРАТУРА ПО
ЦИГУЛКА. КОМПОЗИЦИОННИ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ АСПЕКТИ
Маргарита M. Щерева
Докторант в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив
PETAR HRISTOSKOV’S WHIMS: CONTRIBUTION TO THE
BULGARIAN AND WORLD VIOLIN LITERATURE. COMPOSING
AND PERFORMANCE ASPECTS
Margarita M. Shtereva
PhD student at the AMDFA “Prof. Assen Diamandiev” – Plovdiv
Резюме: Капричиите от П. Христосков са създадени през 1952 като първи композиционен опит. Те са брилянтни солови миниатюри, които ознаменуват раждането на интригуващ български композитор, при това – блестящ изпълнител и
виртуоз на цигулка. Капричиите на Христосков, от които тук се прердлага първата тетрадка, имат също и основаващо място в развитието на българската педагогическа литература: те са и един от най-системните, най-удобни и композиционно – изящни опуси, които водят младите изпълнители по пътя на овладяването на
щрихите, грифа и сложния инструментален език на цигулката. По мястото си в
българската, а и в световната литература за цигулка могат да се сравнят с
„Микрокосмос“ на Бела Барток. Тук са представени „Капричиите“, първа тетрадка,
от гледна точка на педагогическата им стойност.
Abstract: The caprices of P. Hristoskov were created in 1952 as the first composer‘s experience by P.Hristoskov. They are brilliant solo miniatures, they mark the birth of an intriguing
Bulgarian composer, and he is a brilliant performer and violin virtuoso. Hristoskov‘s whims, from
which the first notebook is considered, also have a pivotal place in the development of the
Bulgarian pedagogical literature: they are also one of the most systematic, the most humorous
and composition-exquisite opuses that lead young performers along the way of mastering
strokes, flaws, and the sophisticated instrumental language of the violin. In their place in
Bulgaria, and in the world literature, they can be compared to Bella Bartok’s “Microcosmos”. Here
are presented “Caprice”, a first book, viewed in terms of their pedagogical value.
Създаването на „Капричии за цигулка“ от П. Христосков оп. 1 е събитие,
което свързва раждането на един композитор – Петър Христосков с появата
на един опус, който представлява ценен педагогически принос,школа за обучението по цигулка. Така П. Христосков се утвърждава като стълб на цигулковото изкуство у нас, а приносът му за поколенията млади изпълнители - български, европейски, а също и по целия свят, остава в десетилетията.
Ранен спомен за първото изпълнение на 12 Капричии, оп. 1 е споделила
Елена Генева. Според нея: „Спомням си как на едно от катедрените заседания
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през 1952 г. преживяхме радостна изненада. Христосков изпълни своя опус
първи: „Дванадесет капричии за соло цигулка“. (С това той откликваше на повика да се създава наша, българска инструктивна и художествена литература и теоретически изследвания. И всеки от нас според възможностите си се
зае да работи в една или друга насока.). Този ден бе радостно събитие! Бяхме
щастливи, че от нашето цигуларско „съсловие“ се роди композитор. И найсилно впечатление направи фактът, че капричиите не бяха плахи опити на
начеващ автор, а зрели, завършени по своето съдържание и форма художествени произведения художествени пиеси, оригинални, остроумни, написани с
вдъхновение. Далеч преди да бъдат отпечатани се преписваха от ръка на
ръка и станаха една от най-популярните, любими и често изпълнявани творби. Почти 25 години те звучат на концертния подиум, влязоха трайно в педагогическите планове на учебните заведения, като към тях все повече се проявява интерес и в чужбина.“36.
Когато пише своите „Капричии“, Христосков вече е изявен виртуоз и един
от водещите преподаватели по цигулка в Българската държавна консерватория. Това е неговият първи опус. Той пристъпва към жанра на виртуозната инструментална миниатюра, в която влага органичното съчетание на инструментално хрумване и елементи от фолклора. Характерни за „Капричиите“ на
Христосков са композиционната оригиналност, създаването на виртуозна миниатюра с участието на афористичност, оригинален инструментален почерк,
разгръщането на основните елементи, присъстващи в писмото за струнни инструменти. Като автор, Христосков продължава традицията на писането за
струнни инструменти от първата половина на века, на българската традиция
на Л. Пипков и М. Големинов.
Огромно е значението на „Капричиите“ и от двете тетрадки и за педагогическата дейност и практика в България. В началото на 50-те години на миналия
век се създава традицията на българските конкурси за млади инструменталисти: осъществени са няколко издания на „Общобългарско“-то състезание за
млади инструменталисти“. Педагогическата практика и заниманията с талантливи деца са сред приоритетите на полагащата грижи за културното развитие
държава. Христосков вече се е утвърдил и като изпълнител, и като педагог.
Със създаването на „Капричии“ той установява ярка педогогическа традиция.
Написани са така, че яркостта, българското звучене, фолклорното, звучат в
красиви миниатюри, а са и също енциклопедия за създаване на цигулкова техника. Двата акцента: родно – флоклорният и този за развитието на различните
видове цигулкова техника в обоснована, логическа последователност превръщат „Капричиите“ на Христосков в основен педагогически репертоар за
младите български цигулари. В последствие те придобиват известност и днес
се свирят и по света.
36

„Музикални хоризонти”, 1971, стр 62.
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Петър Христосков разкрива, включително и в най-систематичната си творба: Капричиите за цигулка – основите на цигулковата педагогическа традиция.
В България той учи при Саша Попов, а в Берлин, при Густав Хавеман и Ханс
Малке. Още на 14 години вече е имал редица изпълнения с оркестър. В
Германия концертира с успех в различни градове. През 1942 печели място на
концертмайстор във Volksoper, Берлин. Войната го принуждава да се завърне
в България. Тук той развива многостранна дейност като изпълнител и педагог,
а след написването на „ Капричии“, създава и три концерта за цигулка.
Според Георги Близнев: „Първото издание на капричиите се появява след
две години под редакцията на Панчо Владигеров. [НИ „Наука и изкуство“, С.,
1954]. Те са наименовани: Прелюд, Дайчово хоро, Тежка ръченица, Импровизация,
Песен, Ръченица, Балада, Танц, Жетварска песен, Малка токата, Ариозо и прелюд, Шопско капричио....Капричиите се отличават със своята жизнена сила.
Яснота и завършеност на формата, полет на фантазията, находчиво и виртуозно владеене на спецификата на грифа, богата гама на лирико-емоционални багри – всичко това се преплита по един изненадващо приятен начин“37
Георги Близнев много ясно описва значението, дори усещането на българския
цигулар-интерпретатор, когато се сблъска с този първи значим опус на
Христосков: „Цигуларят – интерпретатор търси и намира нови хоризонти
за разгръщане на своята музикална същност в композицията.
Импровизационната игра с близките на българското сърце ритми и интонации му донасят истинска радост“38.
От гледна точка на педагогическата литература оценката на „Капричиите“
на Христосков е не по-малко значима. Всъщност бързото утвърждаване на
тези творби се свързва с един „пласт“ от българското творчество: създаването
на инструментално-виртуозни пиеси с педагогическа стойност. Така, както и
при други последователи на Паганини – например Роде, утвърдената миниатюра с виртуозен характер може да е основа за едно истинско развитие не
само на инструментално – педагогическото равнище, но и да въплъти в себе
си художествено – виртуозните задачи.
Композиционни идеи и развитие на цигулковата техника в цикъла
„Капричии“ на Петър Христосков
Не е случаен фактът, че „Капричиите“ на Петър Христосков напускат националните граници и са част от репертоара на младите цигулари по света, изпълнявайки ролята на школа по техническо и изпълнителско майсторство.
Постигнато е уникалното съчетаване на виртуозността в щрихите и апликатурата на цигулката с фолклорнте език и елементи: Христосков изгражда запомнящи се образи на острия шопски двуглас, в чиито дисонантни натрупвания
37
38

Близнев, Г. “Жизнеността на Капричиите”, Българска музика, 1987, кн. 2, стр. 9.
Пак там, стр. 9.
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сменя ефектно септими и секунди. Всъщност, както е и в еталона – източник на
Паганин, Христосков търси и постига виртуозен ефект чрез последователното
изучаване на цигулковите похвати. Може да се каже, че почти всеки от основните щрихи получава своя ярък, запомнящ се образ, като същевременно
представлява сериозно техническо предизвикателство. Например: спикатото
в “Малката токата“, глисандите в Капричо №6, кантилената и нейната медитативна и остро – запомняща се образност в „Жетварска песен“.
Цикълът от дванадесет Капричии съпоставя в строежа си танцувални, бавни, бързи и умерено бързи елементи. Акцентът е върху кантилената, двойния
гриф и основните виртуозни щрихи (повтарящите се тонове в „Малката токата“, изпълнявани сотийе или деташе). Конструирането на цикъла е на принципа на съпоставяне „бавно“ и „бързо“, но в него откриваме и своеобразна
драматургия.
Започва с ефектния и акцентиран „Прелюд“, във виртуозна трактовка. Тук
Христосков откроява мелодиката си с елементите на ладово вариране – очертават се, без да са изписани с арматурни знаци и повтарящи се тонове – едно
токатното начало. Ладовият елемент, варирането и хроматичната основа на
ладовото мислене на Христосков се открояват още от този първи опус – не е
записал арматурни знаци, но откриваме съпоставяне на мажор и минор, пентатонични и лидийски акценти и пр. (в мелодическите токатни „формули“).
Второто Капричо е фолклорно – танцувално, написано е в 9/8 и носи заглавието „Дайчово хоро“. Разликата с първия е в присъствието на щрих стакато, а
самата мелодическа линия е хроматична, в съчетание с трилери. Тук се проявява способността на Христосков чрез един виртуозен щрих да обобщи ярък
звуков образ, който асоциира с фолклора. Третото Капричо – „Тежка ръченица“ е по-бавно и е посветено на двойния гриф. Имаме типичния „валдхорнов
ред“, а в средния, минорен дял – интонационно доста трудни пасажи в терци.
Кулминацията е в октавовата техника. Кантилената и техниките на свирене на
октави, както и на двоен гриф в бавно темпо са сериозно предизвикателство
за всеки цигулар. Най интересни и забележителни са акордите, в които звучат
гласовете на мелодията.
Сред танцувалните капричии, №6 – „Ръченица” не случайно е едно от найпопулярните – то съчетава стакато и трилер, изразява игривостта на танца и е
крайно ефектен и оригинален като игра с тембъра и щриха. Като място в цикъла, той се съпоставя с бавната, тригласно – акордова „Балада“ и отново токатно
– яркия „Танц“.
Капричиите на Христосков са показни по отношение на идеята за видовете
техника на цигулка – като „Танц“ с неговите триолови фигури. Те са забележителни с развитието и модернистичното си звучене. Христосков наследява
Владигеровото отношение към хроматиката и богатството на тоналния език
на ХХ век. Цикълът от бавни пиеси, завършва с „Жетварска песен“, която със
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своите секунди и неравноделен ритъм се откроява също с определен темброво – интонационен образ. Следва една от най-известните пиеси в българската
цигулкова литература – „Малката токата“ – невероятно удачна като идея и инструментална форма, един вид бравурно-моторна пиеса върху щриха „спикато“ и много ефектна със своите регистрови и звукови метаморфози. „Ариозо и
прелюд” свързва и кантиленното и токатното начало, а завършващото капричо „Шопско капричио“ извежда първото много ярко и типично за Христосков
въплъщение на „шопското начало“ – острите секунди като ефекти. Той открива нови пътища в изразността и свиреното на цигулка минавайки през различни видове инструментална техника. Шопският елемент остава като вдъхновение и безкрайно ярък стилов образ в българската цигулкова литература.
Педагогическо значение на „Капричиите“ за израстването на младите
цигулари (оп.1 на Христосков)
За да се превърнат в символ на инструменталния стил, в основата на цикъла от Дванадесет капричии има много ярък инструментален тематизъм. Фокус
в тях е „токатното“, но изведено в областта на цигулковата образност и техника: намираме го в №1, 6, 10 и др. Идеята за импровизационното начало и инструменталните формули се откроява много ясно в „Ръченица“, в „Малката токата“. Христосков показва силно пристрастие и към кантиленните форми – в
областта на двойния гриф, с неговите безкрайни варирания, с инструменталното и хроматично обогатяване в „Жетварска песен“, „Балада“ и др. Тук следва
да се спомене и фактът, че „Капричиите“ – така популярни и свирени, не са
анализирани в теоретичната литература (с много малки изключения).
Съществуват няколко статии, в които се споменават отделни наблюдения и
елементи. Сериозният структурен анализ и – оттам изводите за интерпретацията на жанра и формата на соловата инструментална миниатура в Христосков
предстои да се направят.
Основният принцип на инструменталната миниатюра – триделна или рондообразна форма се съчетава с импровизационното начало, но като цяло
Христосков търси стройността, яснотата на формата, стабилността й. В рамките на съпоставянията имаме контрастни дялове, съпоставяне на мажорни и
минорни ладови наклонения. Ярък пример е „Тежка ръченица“ с три дяла в
контрастно съпоставяне на мажор и минор, на техническите похвати и ефектен виртуозен завършек. В повечето капричии темите са подбудени от инструментално – импровизационните форми на фолклора, но също така, според
свидетелството на Хризантема Пашункова, Христосков цитира или следва и
някои конкретни песенни образци като „Тръгнала Румяна за вода студена“ в
„Импровизация“.39
Танцувалното начало, свързано с виртуозно-инструменталната природа
39
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на жанра „Капричо“ е широко представено. В първото Капричо – „Прелюд“,
указанието е „sempre stаccаto“. Композиторът използва по-тежко стакато, изпълнено с акценти, в долната част на лъка. Повторените тонове, акцентите и
използването на основните позиции, организират и „поставят“ в ръцете на
младия инструменталист основите на изпълнението на стакато в долната част
на лъка. Разгръщащата се форма допълва инструменталните трудности – двоен гриф в същия вид стакато, а накрая се прибавят и сфорцати, т.е. по-тежки
акценти.
Овладяването на щрихите в стакато е един от основните проблеми, които
са основа на цигулковото свирене и на постановката в дясната ръка. Затова и
в цикъла на Христосков има поредица известни Капричии, посветени на съчетаването на стакато с различни елементи и различни мотиви. С това се постига
гъвкавост, свобода в интерпретацията на различните видове стакато.
Стакатният мотив в „Дайчово хоро“ съчетава трилери, кратки легати и спикато
(„Скачащ щрих”), чието овладяване, особено в млада възраст е решаващо за
бъдещите сръчности на развиващите се цигулари.

Пример 1
В Капричо № 6, „Ръченица”, се използва обикновено стакато, в мотив с по
два тона на лък, в съчетание с орнамент: трилер и легато в 7/8. Тук трябва да
се постигне лекота, сръчност при овладяването на комбинацията от легато и
стакато и особено при включването на трилера. Мотивът е представен и в
двоен гриф, включени са любими за Христосков похвати като прийома „sul
ponticello“ и др. Стакатото се използва в скокове от висок в нисък регистър,
овладяват се сръчности, много необходими на израстващите цигулари.
Едно от трудните Капричии за съчетаване на легато и стакато e № 8 „Танц”.
В него мотивът съдържа триолови движения, в комбинация с два тона легато
и един стакато. Това е много виртуозен етюд, възпитаващ координация на
двете ръце, сръчност и гъвкавост в използването на комбинираните щрихи.
Важно наблюдение при „писането“ на Христосков за соло цигурлка е, че той
използва много удобно позициите и целия диапазон на инструмента. Използва
и различни интервали: така техниката придобива стабилност и гъвкавост.
В „Танц“ имаме триолово движение, което асоциира с гъдуларско свирене,
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в характерен щрих стакато, преминаващ в деташе. Там се подчертава „токатното“ – бързо инструментално движение, както и играта с интервалите, мотивите
и акцентите. По свидетелстовото на Хр. Пашункова първоначално това
Капричо е писано за упражняване на щриха стакато, като след изпълнението
му на сцена авторът варира и самите похвати на свирене, за да постигне поефектен образ.
Бавните Капричии съдържат елементи на своеобразни идеи за двойния и
троен гриф. Сред най-ярките образци тук е „Балада“ (Капричо № 7), където
преобладава акордова фактура, „като особена техниеска и художествена задача за едновременно звучене на три гласа“ – според свидетелството на
Христосков, записано от Хр. Пашункова.40 Анализът на „Балада“ показва, че самото хрумване съдържа низходящ хроматичен елемент, като идеята за изтъкване на ниския глас и разнообразието от „водене“ на акордовите елементи тук
се превръща в основна задача. Хроматичното оцветяване предписва нетрадиционно за цигулковата техника акордово писмо.Всеки път хроматичният елемент варира и се пренася в различен“глас“ – така „играта“ в гласовете, колористичният елемент в акордовата фактура за цигулка се откроява в нов
облик.

Пример 2
Следва вторият дял на пиесата, импрозивазионно развиващ. Неговата кулминация е в последователните хроматизирани тризвучия и след това в хроматичното движение на октави, септими – така Христосков, може би следвайки
инструменталния импулс, открива нови композиционни елементи, обогатява
своя самородно-интонационен стил.
Като образец на „токатното начало“ в цигулковото писане ще приведем
брилятната миниатюра „Малка токата“. Тук имаме следната формула с повтарящи се тонове и основната задача да се свири щриха „спикато“.

40		

Пак там, стр. 13.
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Пример 3.
Този тематичен материал – повторенията на тонове в съчетание с акцента
върху двойния гриф накрая е символ за българското цигулково творчество.
„Малката токата“ обхваща бързото движение в подходящ цигуков щрих, тя е
най-яркият пример на токатното начало, изразено във виртуозен цигулков
„многоглас“. „Малката токата“ има ясно изразена триделна форма, в която идеята за хоровод и фолклорна импровизация изпълват формата. В първия дял
/А/ имаме две основни тематични ядра, които се редуват, имитирайки „хороводни“ колена чак до кулминацията в октави.
Всъщност това непрестанно движение, което пронизва цялата пиеса, „перпетуум мобиле“, показва до каква степен уникалните композиторски открития
на Христосков са свързани с идеята за инструментализма и неговото развитие. Не случайно „малката токата“ е любим опус и на по-млади виртуози и на
зрели артисти.
Основното токатно движение, както и идеята за спикато в непрестанно
движение, преминава през всички регистри на цигулката – навсякъде мотивът се оцветява в специфичната за съответния си регистър „боя“. Така всъщност в Капричиото се откроява идеята, осъществена в цялото пространство на
инструмента. Същевременно метаморфозите на темата протичат през любимите на Христосков идеи за напрежение и модерен фон. В „Малката токата“
това е хроматичният епизод в кварти, които колористично оцветяват инструменталната звучност. В края на пиесата виждаме един любим похват на
Христосков, който тук звучи много характерно. Това е съпоставянето на „sul
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ponticellо“ и “normale” – така тембровото съпоставяне разкрива напълно различното звучене на похватите.
Цикълът завършва с “Шопско капричио”. То поставя редица проблеми пред
изпълнителя в темброво и техническо отношение. Поради по-големия мащаб
и импровизационен импулс тук изпълнителят трябва да постигне свободата
на мислене, логиката на представяане на формата. Трябва да съизгради творбата със своето отношение към виртуозното и импровизационното начало.
“Шопско капричио“ обединява знанията на младия изпълнител за техниките в
стакато, двоен гриф в различен тематичен материал.
Капричиите на Христосков не са анализирани подробно – нито в музиколожките изследвания, нито в педагогическата литература за цигулка. Това е
един голям пропуск, защото те изпълват практиката и педагогическата работа
и са основни пиеси в целия цикъл по пътя към създаване на цигулковата техника. Капричиите присъстват в програмите за цигулка на редица средни и висши учебни заведения, те са любими и свирени. Създават най-вече ясна, широка основа за свобода в боравенето с видовете цигулкова техника. Въпреки
отделни споменавания се счита, че нашата литература и изследователски опити са в дълг към един от създателите на цигулковата ни изпълнителска школа
– Петър Христосков. Неговите Капричии и солови пиеси също са достоен
обект за изследване в богатството на композиционнии изпълнителски
аспекти.
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Student AMTII „Prof. A. Diamandiev “
Резюме: Най-точна и ясна представа за използването на детските музикални
инструменти в музикалната практика в българското училище може да се добие
чрез действащите към момента учебници по музика. Настоящото изложение предлага анализ, изводи и препоръки относно приложението на детските музикални
инструменти в новите учебници по музика на издателство „Просвета“ и издателство „Просвета плюс“.
Ключови думи: обучение по музика, детски музикални инструменти.
Summary: The clearest interpretation for the usage of musical instruments for children in
the practice of Music in Bulgarian schools, can be learned using the actual Music schoolbooks.
The existent exposure offers analyses, conclusions and recommendations about the usage of
musical instruments for children in the new Music schoolbooks made by publishing houses
„Prosveta“ and „Prosveta Plus“.
Key words: music education, music instruments for children.
Един от проблемите в образователната система не само у нас, но и в глобален мащаб, е недостатъчното съобразяване с уникалността на всяко дете.
Пред музикалния педагог е отговорността да подпомогне формирането и развитието на детската индивидуалност, като я насочва в правилната посока.
„Музиката като изкуство и учителят по музика притежават уникални специфични средства да се доближат до душевността на децата, да я развиват и релаксират, ако е необходимо“ [Стоянова, 1997, с. 34]. Личностните таланти на
всяко дете не бива да се поставят в „невидими рамки”, а да се даде поле на
техните идеи. Използването на детските музикални инструменти в учебния
процес по музика допринася за едно по-цялостно музикално възпитание, което не изисква нито специална музикална надареност, нито предварителна музикална школовка.
Детските музикални инструменти десетилетия наред са важна част от обучението по музика в много страни по света. Известен с прогресивните си идеи
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за музикално възпитание е Карл Орф. Основните идеи, които той споделя чрез
системата наречена „Шулверк”, са стимулирането и насочването на децата към
творчество чрез прилагане на прости форми на импровизация чрез ритъма
на словото, движението с танца и използването на разнообразни детски музикални инструменти. Известно е обобщението на самия Орф: „Всичко, което се
пее, си струва да се свири. Всичко което, се свири, си струва да се пее. Всичко
което се пее и свири трябва да се изрази в „движение“.
Системата на Далкроз оказва влияние върху музикалното образование,
както в Полша, така и в редица други страни. Наред с пеенето, още от първите
години на обучение се използват леки в техническо отношение инструменти
(детски ударни – различни цимбали, ксилофони, устни хармоники, а по-късно
флейти или свирки, мандолини и китари).
Дмитрий Кабалевски създава програма по музика, в която на свиренето на
музикален инструмент се отделя важно място за музикалното възпитание.
Според автора свиренето е интересна за децата дейност. Работата с детските
музикални инструменти е широко разпространена в системата на предучилищното музикално възпитание.
Наред с пеенето, слушането на музика, импровизацията и движението, свиренето на детски музикални инструменти е неделима част от процеса на музикално обучение по света [Пехливанова, 1995, с. 47]. Важно е да се отбележи, че
инструментариумът от детски музикални инструменти в глобален план включва
както ударни, така и разнообразие от мелодични инструменти. В разнообразието от технологии при реализиране на дейността детските музикални инструменти са достъпни, емоционално стимулиращи и много полезно занимание.
С връщане назад към историята на музикалното образование в България
предметът пеене намира място във всички класове. Както подсказва самото
наименование, основната дейност в часовете е изпълнението на песни. У нас
регламентираната употреба на детски музикални инструменти в часа по пеене
и музика е въведена през 1973 г. Личните ударни инструменти, изработени
собственоръчно от всяко дете, се носят винаги в час по пеене, използват се за
изпълнение на различни ритмични упражнения по подражателен път и от запис, както и при акомпаниране.
Методиката на музикално възпитание, по отношение свирене с музикални
инструменти, е аналогична с тази в европейския и световния опит. С включването на нови, атрактивни, но и ефективни технологии и техники дейността
свирене с детски музикални инструменти се развива и разпространява в различни образователни центрове.
Представа за прилагането на детските музикални инструменти дават учебниците по музика. Теса отражение на новата учебна програма и новите държавни образователни изисквания. „Най-общо проектът на учебна програма
по музика за I клас е преструктуриран в посока олекотяване на учебното съ140

държание, като водещ принцип при неговия подбор е повишаване на формиращи и намаляване на информиращите функции“ [Коловска, 2015, с. 59]. В
учебниците по музика, създадени от различните авторски колективи, може да
се проследят различни модели за реализиране на задължителната учебна
програма, заложена от Министерството на образованието и науката.
В учебното съдържание по музика за първи клас, според изискванията на
учебната програма,дейността свирене на детски музикални инструменти обхваща съчинение на ритмичен съпровод за песни, пиеси и звукови картини.
В настоящата статия обект на изследване и сравнителен анализ са новите
учебници по музика за първи и втори клас на издателство „Просвета“ с авторски колектив: Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла
Христова и издателство „Просвета плюс“ с авторски колектив: Галунка
Калоферова, Вяра Сотирова и Росица Драганова.
В учебника по музика за първи клас на издателство „Просвета” поставените
условия и задачи във връзка с приложението на детски музикални инструменти са насочени единствено към създаване на ритмичен съпровод, който трябва да бъде предимно с повтарящ се ритъм и без натрупване на много тембри.
Това стеснява кръга за използването на инструменти до тези, единствено с
неопределена височина на тона. Може да се обобщи, че основните детски инструменти, включени в учебното съдържание, са с неопределена височина на
тона, поставените задачи са за изпълнение или съчинение на елементарен
ритмичен съпровод, не се поставят задачи за изработване на собствен музикален инструмент и озвучаване за звукова картина. Поставените задачи за реализация изцяло се опират на вече добре познатите практики от миналото.
От направения анализ става ясно, че общият брой теми по годишно разпределение са 64, при което: предложенията на графични партитури – 3;4%;за
самостоятелен избор на ДМИ – 4;6%; съчинение на съпровод – 4;5%, звукова
картина – 0%.
Колективът за първи клас на издателство „Просвета Плюс” също включва
свиренето на детски музикални инструменти, като предлага подробни указания за по-добро прилагане на инструментите в часовете по музика. От направения обзор е видимо, че детските музикални инструменти са по-широко заложени при този издателски колектив, но все още недостатъчно за интереса
на съвременните деца. Авторовите идеи отново се опират изцяло на традиционно познатите практики. Не се изтъква нещо ново и различно, няма надграждане на вече добре познати системи от миналия век.
Анализът на учебника по музика на издателство„Просвета Плюс” дава основание за следните констатации: общ брой теми по годишно разпределение
64;предложение за прилагане на графични партитури в учебника – 4;5%;задачи за самостоятелен избор на ДМИ – 6;7%, съчинение на съпровод – 4;5%;звукова картина – 4;5%;изработване на съпроводи с ДМИ – 2;2%.
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В програмата за втори клас се предвижда ученикът да участва в колективни съчинения на съпроводи и музикални картини, да развива и изгражда изпълнителски, познавателни, социални и други знания и умения,свързани с
музикалната компетентност.
В учебника на издателство „Просвета“ за втори клас с издателски колектив
Пенка Минчева, Красимира Филева и Светла Христова свиренето на детски
музикални инструменти се свързва със съчинение и съпровождане на песни и
музикални пиеси. В щателно проучения учебник не се запознах с предложения за колективно изпълнение на звукова картина по подражателен или графичен път. Бедно поднасяне на информацията за детските музикални инструменти, капацитетът от възможности е разгърнат на минимум. Оскъдна е и изложената насока в книгата на учителя. В този случай е важна подготовката и
компетентността на учителя по музика и разбира се желанието от негова страна да обогати задачите или да се задоволи с поднесената информация в учебното съдържание.
При направения анализ на учебното съдържание на учебника по музика за
втори клас на издателство „Просвета“ става ясно, че от общ брой теми по годишно разпределение 64 предложенията за прилагане на графични партитури са 3;4%, самостоятелен избор на ДМИ – 1;1%, задачи за съчинение на съпровод – 2;3%, звукова картина – 0%.
Обект на моето изследване е и учебникът по музика за втори клас на издателство „Просвета Плюс” с колектив: Галунка Калоферова, Вяра Сотирова,
Росица Драганова. За активизиране на учениците в музикално-възпитателния
процес авторите предлагат музициране и изпълнение на ритъм – с пляскане
на ръце или свирене на детски музикални инструменти.
Информацията в учебника е добре представена. Включени са звукови картини, приказки за озвучаване, графични и условни партитури. Но всичко това
е добре познато от старите практики, не се предлага нещо ново и различно. От
направения задълбочен анализ става ясно, че от общ брой теми по годишно
разпределение 64, авторските предложения за прилагане на графични партитури са 7,8%; самостоятелен избор на ДМИ – 8;9%, съчинение на съпровод
5,6%,звукова картина – 3;3%.
Анализът на най-новите учебници за първи и втори клас от 2016 г. и 2017 г.
на издателствата „Просвета“ и „Просвета Плюс” показва, че детските музикални инструменти не са широко застъпени в учебното съдържание, използването им остава на заден план в часа по музика. Мелодичните музикални инструменти не се включват в нито една от поставените задачи и са изцяло игнорирани от учебната програма. Използват се ударни музикални инструменти с
неопределена височина на тона, което е най-лесният път за поставянето и
включването в програмата по музика на детските музикални инструменти, но
лесният път не е най-добрият за учениците. В по-голямата част от урочните
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единици се дава възможност за творческа, а не за изпълнителска дейност,
което значително стеснява кръга от задачи и не се дава възможност да се разгърне целият потенциал на ученика. Предлага се импровизиране на ритмичен
съпровод с посочена графична партитура, както и избор на подходящи инструменти, което е много далеч от реалните възможности за използване на
инструментите. В поставените задачи не се вижда последователност и градация, което считам, че крие опасност от еднообразие и стандартни решения.
Реалното състояние на педагогическата практика в часовете по музика е
съвсем различно от добре познатото преди години. Причините за това могат
да се търсят в различни посоки – намаленият хорариум часове по музика, липсата на нужния инструментариум, респективно и средства за осигуряването
им. „Отчитайки нивото на материално-техническата база, обезпечаваща музикално-възпитателния процес, със сигурност могат да се приведат факти, които
не подкрепят аспектите на масовост“ [Коловска, 2012, с. 16]. Но причини винаги могат да бъдат изтъкнати. Едва ли само материалният и финансовият план
са пречка за това. С активна работа и професионален подход, всеотдайност и
желание за постигане на резултати в тази посока биха се задействали механизми за набавяне на нужния ресурс за работа. Необходимо е да се излезе от
рамките, еднотипите и системно повтаряните задачи без градация. Всичко
това не предизвиква интерес у децата. Нужна е инициатива от страна на музикалния педагог, добре аргументирана позиция, ясни цели и стратегия за развитие на дейността свирене с детски музикални инструменти.
Въпреки доказаното положително въздействие, детските инструменти не
намират достатъчното приложение в образователната система – детските ритмични инструменти се използват сравнително рядко, а мелодичните са изцяло извън процеса на обучение.
Новосъздадените учебници през 2016 г. и 2017 г. изцяло се опират върху
методите от зората на миналия век. Ограничено е прилагането на детските музикални инструменти в учебното съдържание. Не става ясно защо се налага
това ограничение. Тук важна роля има музикалният педагог и неговите компетенции, без да се ограничава от авторските виждания за учебно съдържание.
Запознаване на учениците с нови детски музикални инструменти и изпълнението на тях биха повишили вниманието и активността на учениците. Важна
част от етапа на музицирането с инструментите е способността за самооценка
на качеството на своето изпълнение и повишаване на активността във всяка
следваща поставена задача, което обикновено става под формата на дискусия. „От изключителна важност е ролята на музикалния педагог – деликатно да
направлява предложенията, забележките, мненията на учениците от колектива към продуктивна дискусия“ [Коловска, 2005, с. 88].
Най- голямо постижение на музикалния педагог е желанието на детето да
участва активно в процеса на контактуване с музикалното изкуство в часовете
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по музика.„Целта е учениците да се провокират, стимулират и приучат да мислят“ [Коловска, 2011, с.27]. Затова за съвременния музикален педагог е важно
да бъде със сериозни познания, с помощта на разнообразни средства и методи да развива и усъвършенства творческия потенциал на своите ученици, за
да се подържа любовта към тази толкова интересна, завладяваща и резултатна дейност: свирене с детски музикални инструменти.
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МУЗИКАЛНО-СЛУХОВОТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА
БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОРНИ РИТМОИНТОНАЦИИ
Д-р Милена Богданова
Резюме: Следващото изложение има за цел да представи кратък обзор на съществуващи от началото на ХХ век реализирани идеи за музикално-слухово обучение на основата на българския музикален фолклор. Акцент е поставен върху посветените на тези идеи дидактични пособия и участието на проф. Здравко Манолов в
тях.
Ключови думи: Музикален слух. Солфеж. Български музикален фолклор. Здравко
Манолов.
Abstract: The follow in paper aims to deliver a brief summary of the Bulgarian folkloric
musical hearing educational system from the early 20th century. The emphasis is on there levant bibliography and thein volvement of prof. Zdravko Manolov.
Keywords: Мusical hearing. Еartraining. Bulgarian folk music. Zdravko Manolov.
В първите години след Освобождението от османско робство, развитието
на българската музика е съпроводено от неизменен стремеж към утвърждаване нанационален облик. Подкрепяйки идеята за неоспоримата нужда от национално интонационно музикално възпитание, композиторите творят в народен тон. Публикувани в различни сборници41, голяма част от песните им
стават основен репертоар за учителите по музика. Редица педагози от началото на XX век пропагандират необходимостта родният музикален фолклор да
присъства основно в репертоара на учебниците по музика в общообразователните училища. Завърналите се от обучение в чужбина български музиканти, творят песни, в които отразяват характерните мелодични и метроритмични особености на нашия фолклор. Главната фигура, свързана с въвеждането
на народни песни в часовете по музика, респективно и в учебниците по музика е един чужденец - Карел Махан42 - чешки капелмайстор, композитор и музиковед. Музикално-просветителската му дейност е забележителна и заслужено името му остава в българската музикална история. Макар и върху оскъден народнопесенен материал, Махан прави съществени изводи за самобитността на българската народна музика. Своята любов към българското народното творчество Махан изразява във списание „Кавал“, където определя „хубавите ни народни песни като най-сгодни от възпитателно гледище“.43 На практика той е един е от първите професионални музиканти у нас, който предава
опита си и обучава български музиканти. Под заглавие „Учебникъ по
41 Сборници: Манолов, Ем. Славееви гори; Христов, Д. Изворче пее; Рой звездици. Бел. моя, М. Б.
42 Карел Махан (1867-1923) Той е редактор на първия в България музикален вестник, скоро преименуван в музикално
списание „Кавал”, издаван в гр. Силистра от 1894 г. (виж: Япова, Наташа. Музикалният печат в България от Освобождението
до 1944 г. – В: Български музикални хроники, 1998, № 1.) Бел. моя, М. Б.
43 Виж: Махан, К. За влиянието на музиката върху възпитанието. – В: Кавал, Г. I, № 4-5. Бел. моя, М. Б.
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музиката”44, Карел Махан съставя пособие с широко предназначение – за
„Педагогическитѣ училища, Духовнитѣ семинарии, горнитѣ классове на
мѫжкитѣ и дѣвически гимназии и за самоучение”, където от общо 65 музикални примера – 50 са хармонизирани от него народни песни. Учебници по музика създава и един от най-крупните изследователи на българския музикален
фолклор - Добри Христов. Дейността му има основополагащо значение за
българската музикална педагогика. Той е първият български музикант, който
заявява конкретни концепции за музикално-слухово възпитание,позоваващи
се на особеностите на родния фолклор, на „тази съкровищница от простонародна поезия и музика“ [Христов, 1928, с. 8]. „За изходно начало в системата си
за музикално-слухово развитие Христов полага тонът „ре“, върху който чрез
ритмично говорене в тон се усвояват нотните знаци на линейно-нотната система. С прибавянето на тоновете „до“ и „ми“ се започва осъществяване на дейността пеене по ноти върху тристепенна структура с три възможни заключителни тона. Постепенно тоновия обем се разширява с тоновете „фа“ и „си“, с
което се оформят нови тонови редици. С добавянето на тоновете „сол“ и „ла“
Христов разкрива степените на мажорния лад които се явяват резултат, а не
изходно начало за разгръщане на седем степенна диатоника“ [Богданова,
2013, с. 14]. Защо идеите му за формиране на музикален слух на основата на
български музикален фолклор остават недоразвити, може ясно да се проследи в неговия „Учебникъ по нотно пѣние”, издаден през 1904 година, който е
предназначен за„Iкласъ на мѫжкитѣ гимназии и народнитѣ класни училища”.
В него Добри Христов предлага мелодии, в които посредством акомпанираща
мелодия се подчертава ладотоналното значение на тоновете като опорни и
неопорни. В същото време, обаче, започва с усвояването на тоновете „до”, „ми”
и „сол”, т. е. овладяват се устойчивите степени, фиксиращи тонико – доминантовата зависимост в тоналността. „Независимо от всичко това, предложението
на Добри Христов има своето голямо значение в нашата музикална педагогика като първа, рационална и перспективна идея за осъществяване на музикално възпитание на децата в българското училище на основата на родния
музикален фолклор.“ [Минчева, 1985, с. 19].45
Идеи и концепции,родният музикален фолклор да е в основата на професионалното музикално-слухово възпитание,застъпват редица композитори,
музикални теоретици и педагози. За приобщаването на бъдещите млади спе44 Годината на издаване е 1895 г. - период, през който Карел Махан е учител в Държавното Педагогическо училище в
гр. Лом. Заявената от автора цел е „… да снабдѭбѫдѫщитѣ учители и учителки съ едно пълно и колкото е възможно
лесно достѫпнорѫководство по общата теория на музиката и по практическата частъ на пѣнието, …”. (виж: Богданова,
Милена. По пътя на една учебна дейност. – В: Годишник на АМТИИ, 2011, с. 145). Бел. моя, М. Б.
45 Идеята на Добри Христов, за осъзнаване на тоновите височини посредством възприемането им като звукостепени,
е в основата на труда на Пенка Минчева „Възпитание на музикалния слух чрез българския музикален фолклор“. Авторката
издава и две пособия – „Начално музикално-слухово обучение“ и „ Практически курс по солфеж“. Те са предназначени за
паралелки с разширено изучаване на музика, както и за начално музикално възпитание в българското общообразователно
училище. В тях са представени практически „стъпките“ за музикално-слухово възпитание и нотно ограмотяване и същността на идейните постановки, заложени в системата за музикално слухово развитие на Добри Христов. Бел. моя, М. Б.
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циалисти към ладоинтонационния строй на българската народна песен и за
задълбочаване на връзката им с българското народно творчество, твърдо и
непоколебимо работи Асен Диамандиев.
Той е автор на първото теоретико-практическо пособие - „Метод за възпитаване на музикалния слух върху български народни интонации и метроритми“, в
което е заложено развитието на музикалните способности да се осъществява
съобразно закономерностите на българския музикален фолклор.„В това – както
го нарича Асен Диамандиев – „практическо пособие за изграждане на музикално-слухови навици и цялостно възпитаване на музикалния слух на народностна
основа“ [Диамандиев, 1971, с. 3], за изходно начало са избрани интонационни
комплекси, изградени от секундови движения, в рамките на често срещани в
българската народна песен звукореди – дихорди, трихорди, тетрахорди и др.
Всеки комплекс оформя диатоничен профил с различна ладова принадлежност.
Като една от основните задачи в това пособие авторът посочва създаването на
навици и умения за „солфежиране в народен стил” - с текст или с тонови имена.“
[Богданова, 2018, с. 243]. Естествено допълнение към този труд е пособието
„Музикални диктовки върху български народни интонации и метроритми“, което Асен Диамандиев изготвя в съавторство с Дора Славчева.
Аргументът за изграждане на система и изготвяне на дидактична литература46 за възпитание на музикалния слух върху народностна основа е неговото
основополагащо значение за възпитанието на музикалния слух при възприемане на съвременна музика. За целта се реализират редица изследвания на
ладоинтонационните и метроритмични особености на български автентични
фолклорни образци. Така се полага грижа за събиране и съхранение на оригиналния и самобитен музикален фолклор и се описват разнообразните по степенен обем и интервалов строеж звукореди, специфичните ладово-степенни
взаимоотношения и богатата и ярко характерна метроритмика. Вследствие
през 1965 г. Иван Пеев и Асен Диамандиев издават солфежното пособие „Дву,
три и четиригласни солфежи”, в което поместват за солфежиране обработки
на народни песни от български композитори, както и композиции на народностна основа. Включените в този контекст образци „носят“ вертикалната и
ладофункционална логика, специфична за българския музикален фолклор.
За постигане на основната задача в началното музикално-слухово възпитание на народностна основа – възприемане и възпроизвеждане на фолклорни
46 Пеев, Иван и Асен Диамандиев. Дву, три и четиригласни солфежи. София: Наука и изкуство, 1959.;Пеев, Иван.
Солфежи на народностна основа. София: Наука и изкуство, 1963.; Диамандиев, Асен. Метод завъзпитаване на музикалния
слух върху български народни интонации и метроритми. София: Наука и изкуство, 1971.; Диамандиев, Асен и Дора
Славчева. Музикални диктовки върху български народни интонации и метроритми. София: Музика, 1983.; Диамандиев,
Асен и Пламен Арабов. Народни песни със съпровод из училищния репертоар. София: Музика, 1985.; Минчева, Пенка.
Теоретични и практически пособия, свързани с методика за формиране и развитие на музикалния слух от ранна училищна
възраст на ученици от общообразователни училища: Възпитаване на музикалния слух чрез българския музикален фолклор. София: Народна просвета, 1985.; Минчева, Пенка. Начално музикалнослухово възпитание. София: Музика, 1987.;
Славчева, Дора. Курс за изучаване на диктовки в неравноделни размери. София: Музика, 1992.; Арабов, Пламен. Народни
песни със съпровод на пиано. Пловдив: АМТИ, 1995. и др. Бел. моя, М. Б.
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образци, Асен Диамандиев и Пламен Арабов изготвят и издават сборник
„Народни песни със съпровод из училищния репертоар”. В него поместват 32
обработки на народни песни със съпровод, който е предвиден за различни
инструменти. Освен това към всяка песен добавят и ритмичен съпровод. За
изучаване и овладяване на многообразните неравноделни метроритми, характерни за българската народна музика, Дора Славчева систематизира и издава пособието „Курс за изучаване на диктовки в неравноделни размери“.
През 1995 г. Пламен Арабов издава учебно пособие „Народни песни със съпровод на пиано“, насочено към подготовката на музикално-педагогически
кадри. В преобладаващата диатонична хармонизация с различни структурни
и ладови конфигурации, в сборника са представени възможни подходи „към
клавирна хармонизация и обработка на българската народна песен за художествена и учебно-възпитателна работа.“ [Арабов, 1995, с. 4].
Извършеният обзор на съществуващи от началото на ХХ векреализирани
идеи за музикално-слухово обучение на основата на българския музикален
фолклор е кратък, има справочно-информационна цел и показва:
Музикални дейци от началото на ХХ век предлагат българския музикален
фолклор за основа на музикалното възпитание с цел изграждане на национална идентичност;
Начало на професионално обосновани опити за развитие на музикалния
слух на народностна основа поставят Карел Махан и Добри Христов;
- Автор на първото теоретико-практическо пособие за възпитание на музикалния слух на основата на български ритмоинтонации - „Метод за възпитаване на музикалния слух върху български народни интонации и метроритми“ – е
Асен Диамандиев.
- Разбирането и интересът на редица музикални теоретици към ползите от
употребата на фолклорни образци в процеса на развитие на музикалния слух
довеждат до реализиране на научни изследвания и създаване на дидактични
пособия по солфеж;
- Установява се, че чрез възпитание на музикалния слух посредством извънредно богатото в ладово и метроритмично отношение, народно музикално
творчество, обучаваните се подготвят за по-лесно възприемане на съвременна музика. „Развитието на ладовия усет на основата на народната песенност
разкрепостява музикалния слух от ограничеността на трифункционалната мажоро-минорна система и прави възможно възприемането на разнообразните
ладови структури“ [Минчева, 1985, с. 116], което създава условия за възприемане на съвременна музика, чиято мелодика също се развива в многообразни по строеж интервалови структури.
Целта на предходнотообзорно изложение е да послужи за ориентир в
идентификацията на приноса и значението на Здравко Манолов в дидактичната литература за възпитание на музикалния слух върху народностна осно149

ва. Здравко Манолов е един от тези български композитори, които отделят
специално внимание и сили за хармонизация и обработки на народни песни.
В тази сфера той носи генетично заложени интерес и любов към българския
фолклор и продължава родословната вълна на своята фамилия. Неговият учител по пиано – Андрей Букорещлиев е първият музикант, който прониква в
родопския песенен фолклор и разкрива пред българската общественост неповторимата красота на една самобитна народна музикална култура.
Народното творчество е извор на идеи и интерпретации през целия съзидателен път на композитора Здравко Манолов. „Като ръководител на самодейни
колективи, като композитор и като сътрудник в радио София хармонизира и
разработва над 200 народни песни.“ – пише той през 1957 год. в своя автобиография.„Освен многобройните преработки на народни песни, правени за
Радиото, ще споменем изцяло неговата книжка № 8 в поредицата „Песни за
народен хор“ (1963), където амплитудата е от простата хармонизация до авторската песен в народен дух.“ [Япова, 1975, с. 12]. Манолов е автор и на множество солови и хорови песни в народен дух, както и на стотици обработки и
хармонизации на народни песни. Пряката работа с народни хорове и ансамбли му дава предимството да вникне в самобитния ладово-хармоничен и мелодичен строеж на българския инструментален и песенен фолклор. „В своите
обработки и авторски песни Здравко Манолов разширява ладово-хармоничното осмисляне на песента, като излиза от рамките на диатоничнителадове и
използва алтеровани тонове и смесване на два лада.“ [Самоковлиева, 1964, с.
13]. Манолов пише високо стойностни художествени произведения в народностен стил, демонстрирайки силно индивидуалното си отношение към българските фолклорни източници. Използва различни полифонични, метроритмични и други композиционно-технически похвати, внася новаторски тенденции в традиционния песенен жанр. Благодарение на задълбочените си
познания в полифоничната област той обновява и обогатява музикално-изразните средства, използвани в него. Чрез запазване близостта до оригиналния стил на първоизточника – народната песен, съчетавайки я със старинни
полифонични техники от епохата на барока, Манолов разширява границите
на музикалната форма и осъвременява фолклорната традиция.
Интересът към българския музикален фолклор съпътства целия му творчески път на композитор и педагог. В творбите си, написани в народен дух,
Здравко Манолов вплита освен художествен, също и дълбок образователен
замисъл, доказателство за което е участието му в дидактични пособия за музикално-слуховото обучение в България.
Желанието да приобщи бъдещите специалисти към ладоинтонационния
строй на българската народна песен, Здравко Манолов осъществява чрез
участието си в първото, създадено от Асен Диамандиев „практическо пособие
за изграждане на музикално-слухови навици и цялостно възпитаване на музи150

калния слух на народностна основа“ [Диамандиев, 1971, с. 3]„Метод за възпитаване на музикален слух върху български народни интонации и метроритми“
и в съставеното от Асен Диамандиев и Дора Славчева дидактично пособие
„Музикални диктовки върху български народни интонации и метроритми“.
Като една от основните задачи в първото пособие авторът – Асен
Диамандиев, посочва създаването на навици и умения за „солфежиране в народен стил” - с текст или с тонови имена. В раздела с двугласни примери, подредени съобразно видовете хармонични интервали, звукоредни редици и амбитус, под № 403е записана народна песен, хармонизирана от Манолов. В нея
преобладава квартово-квинтова хармония с периодична поява на секундови и
септимови съчетания. Мелодиите в двата гласа са изградени самостоятелно,
като на две места се сливат и звучат в унисон. Песента се развива по степените
на бихармоничен мажор (макамхиджаскяр). Наблюдава се ритмическо вариране и имитация на ритмически фигури между двата гласа. Образецът е подходящ както като материал за многогласно солфежиране, така и за самостоятелно изпълнение посредством т. нар. свиропеене (един глас се солфежира, друг
се свири). В предварителната работа с откъса обучаваните осъществяват анализ на хармонични интервали, видове движения в двугласа, както и нотират
звукореда, върху който е изградена песента. Важно е да се обърне внимание за
чисто интониране на появяващия се, в движението от паралелни терци (т. 6)
тон „сол бекар“, който подсилва цезурния момент в песента.
В раздела, съдържащ тригласни образци, изградени на основата на характерните стилистични особености на народно-песенния фолклор от различни
области на България, Манолов участва с обработка на народна песен от Тракия
(№ 416). Песента е изградена от два дяла. В първият дял – осемтактов период, е
изложена едногласно оригиналната мелодия на песента, която се развива в
рамките на йонийски пентахорд с опорен тон „фа“. Мелодията е хороводна, статична с характерното за народните песни – опяване около един тон. Във втория дял Манолов обработва материала мелодично – чрез ладотонална модулация – мелодията е изложена в дорийски лад с опорен тон „ре“, както и чрез
разширяване амбитуса на мелодията до секста. Метроритмично мелодията не
се променя, което е обединяващ фактор. Промяната на лада внася контраст.
Такъв е постигнат и по линия на изпълнението – първи дял е за солист, а втори
– за тригласен смесен народен хор. В т. 11, 12, и 13 наблюдаваме бурдон върху
тона „до“ (в партията на мъжете), който играе роля на посредник между двата
лада, в които се развива песента (йонийски от„фа“ и дорийски от„ре“). Примерът
е подходящ за музикално-слухов анализ и солфежиране, свързани с работа над
изграждането на усет за многогласие, който не се основава на слухова инерция, породена от законите на класическата хармония.
В последния раздел „Откъси от произведения на български композитори”
Манолов присъства с два примера. Първият под № 31 е откъс из циклична
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пиеса „Шест детски гатанки“. В него началното мелодично изграждане се реализира на основата на без полутонов пентатоничен ред в минорно ладово наклонение със стереотипно заключение от низходяща малка терца (характерно е за родопския музикален фолклор у нас). Впоследствие мелодията се разгръща в еолийски лад от „ми“. Метроритмичната организация е съчетание от
четири сложни размера – 6/16, 5/16, 6/8, 7/8. Простите размери в състава на
посочените сложни не са комбинирани еднакво. Примерът, дава прекрасна
възможност за задълбочаване на знанията, както и на музикалния усет за фразиране на дялове, на силни и слаби метрични времена. Например размерът
5/16 е представен като съчетание от 3/16 + 2/16 (т. 2, 4, 7, 9) и 2/16 + 3/16 (т. 3,
8); размерът 7/8 – в т. 12 – 2/8 + 2/8 + 3/8, в т. 13 – 3/8 + 2/8 + 2/8; размерът 6/16
е представен като съчетание от 3/16 + 3/16, докато 6/8 е предложен като поредица от 2/8 + 2/8 + 2/8. Този пример предлага анализ-размисъл: как и кога метроритъмът обединява или внася контраст, а също - как и кога ладовата организация прави това?! Как влияят тези две музикално изразни средства на общото развитие и звучене?! Подходящо е откъсът да се предлага на обучаваните за изпълнение от „пръв поглед“, след предварителен вътрешно слухов преглед и уточнение, че предложените ладофункционални взаимоотношения
между степените, изискват вътрешно слухова интервалова опора.
Следващият образец „Жетварска песен“ (№ 32) еорганизирана в размер
4/4. Откъсът е пример за ладова плагалност. За фиксиране на опорния тон „фа“
е използван висок тонически бурдон в октава. Като начин на ладообразуване
е използван звукоред в рамките на еолийскипентахордмвжду фа-до – опора,
която се запълва и опява. Напевната мелодия се състои от две симетрични
построения от по четири такта. Всяко от тях представлява два такта мелодично ядро, последвано от два такта повторение, комбинирано с добавяне на
ново тоново съдържание, чрез натрупване на звуков материал и ритмично
вариране. Примерът е подходящ за запаметяване чрез вътрешно представно
проследяване, следващо логиката на типично за фолклорните ни песни
формообразуване.
Второто солфежно пособие, в което участва Здравко Манолов - „Музикални
диктовки върху български народни интонации и метроритми“, е съставено с
цел да подкрепи идеите, заложени в труда на Асен Диамандиев „Метод за възпитаване на музикален слух върху български народни интонации и метроритми“. Образците, поместени в него са систематизирани по трудност в отделните раздели: 1. Едноглас; 2. Двуглас; 3. Триглас и 4. Съчиняване на музика и импровизации в духа на стилистичните особености на народното творчество.
Съчиняване или т. нар. творчески задачи се провеждат във връзка с изучаването на всеки музикално изразен елемент. Тази форма на работа е изключително полезна за активизиране на вътрешния слух и едновременно с това,
много успешна по отношение контрола на нивото на формираните музикал152

но-слухови представи. Задачите са разнообразни: довършване на зададена от
преподавателя мелодична фраза; съчиняване на мелодия върху зададено
ритмично последование; организиране на зададени тонови височини в определен размер и описани нотни стойности; вариране на зададена мелодия по
отношение на метроритъм или по отношение на мелодичен рисунък; съчиняване на втори глас към записана едногласна музикална диктовка или трети
глас към записана двугласна музикална диктовка; съчиняване на клавирен
съпровод към зададена мелодия или на мелодия към зададен съпровод.
Музикално-слуховия педагог подбира и конкретизира творческите задачи с
цел да активира вътрешно представното мислене на обучаваните. В раздела,
посветен на съчиняване и импровизиране на музика са включени три образци
на обработен от Манолов български музикален фолклор.
Обработка на народната песен „Димчо ле, гайдарджийче ле“ (№ 436), която
е изградена във фригийски лад с опорен тон „до диез“. Тук Манолов е избрал
да започне с въведение, богато на орнаменти и усложнена с разнообразни
ритмични групи, метроритмика. Метроритмичната организация се явява обединяващ фактор между въведението и припева (отсвир). Средният дял, в който е изложена песента, е контрастен по отношение на тоновите трайности –
спрямо тези в ограждащите я два дяла, тук движението е спокойно, напевно и
плавно. Песента завършва с характерния за инструмента гайда отсвир – низходяща чиста квинта. Към песента има дидактична задача да се направи анализ, като се набляга на въпроса каква е връзката между въведението и отсвира на песента. Към предписанието за анализ на авторите, е удачно да се добави задача за съчиняване на отсвир или въведение.
За другите две песни, поместени в пособието „Иван на Лала думаше“ (№439)
от Тракия и„В извор се къпят две моми“ (№440) от Северна България, Здравко
Манолов изготвя клавирен съпровод. Във въведението на хороводната песен
№439 наблюдаваме съпоставяне на два лада – еолийски и фригийски от „ми“.
Тази ладова организация кореспондира с еолийскиятрихорд от „сол“ и фригийския лад от „ми“, в които е изложена самата песен. В работата над песента се
включва и допълнителна задача за съчиняване на ново инструментално въведение, като се задава определена ритмична схема. В другата песен №440,
Манолов постига така характерния за неговите обработки контраст чрез редуване на различни неравноделни размери, съчетавайки различни метруми, с
което подчертава игривия характер на песента. В този образец, от една страна
наблюдаваме метроритмичен контраст в самото въведението, а от друга и реализиран контраст между въведението и изложението на песента, която е организирана в еднакъв размер 9/8. Интонационно песента се развива в еолийски лад. Творческа задача към нея е да се варира въведението, като се запази
редът на редуване на размерите.
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Реализираният преглед на примери от Здравко Манолов, включени в солфежните дидактични пособия, посветени на развитието на музикалния слух
на народностна основа, налага следните обобщения:
• образците на обработен от Здравко Манолов фолклор, предоставят възможности за наблюдения и осъзнаване, съответно за формиране на музикално-слухови представи за: българския национален народнопесенен
стил;голямото разнообразие от звукореди по отношение на тонов състав и
ладова принадлежност; богатството от особености в метроритмиката и орнаментиката, типични за българската народна музика; явленията, свързани с ладотонална променливост, които стоят в основата на „свободното и
самобитно ладо-мелодийно развитие“ [Диамандиев, 1971, с. 7]; особеностите на двугласната песен по отношение на характерните, присъщи за
фолклора закономерности на хармонично изграждане;похватите за обработване на музикален фолклор и „просторите, които се откриват чрез своеобразното многогласие, чрез движението на вътрешните партии, чрез
развитието на едногласната форма“ [Манолов, 1974, с. 46];голямото разнообразие на оригинални три и четиригласни съчетания, нямащи връзка със
законите на тоналната мажоро-минорна система.
Здравко Манолов завещава голямо количество прекрасни хармонизации,
обработки на народни песни, както и лично творчество в народностен стил.
Публикуваните откъси, макар и малко на брой, се използват успешно в солфежната практика и са подходящи както за създаване на умения за музикално-слухов анализ, солфежиране, така и за записване на елементите на музикалната изразност, характерни за българския музикален фолклор. Всички образци заслужават задълбочено изследване по отношение на разностранната
им полза като дидактичен материал във връзка с развитието на музикалния
слух на народностна основа.
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,,КАПРИЧИО“ ЗА СОЛО КОНТРАБАС В КОНТЕКСТА
НА ТВОРЧЕСТВОТО НА ЕМИЛ ТАБАКОВ В ОБЛАСТТА
НА СОЛОВАТА МИНИАТЮРА ЗА КОНТРАБАС
Мирослава Тр. Кръстанова
Докторант в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив
„CAPRICE“ FOR A SOLO CONTRABASS IN THE CONTEXT
OF EMIL TABAKOV‘S WORK IN THE AREA OF THE SOLO
MINIATURE FOR DOUBLE BASS
Miroslava Tr. Krastanova
PhD student at the AMDFA “Prof. Assen Diamandiev” – Plovdiv
Резюме: Обект на настоящата статия е най-новият опус на Емил Табаков:
„Капричио“ за соло контрабас, създаден през 2017 специално за конкурса „Шпергер“ в
Германия (юли 2018 г.). Пиесата е от една страна продължение на линията майсторски създадени виртуозни произведения за соло контрабас с характерните инструментални идеи на Табаков: двойния гриф, виртуозните пасажи, но от друга
представлява, според мен и нов етап, внася нови идеи в инструменталния изказ на
автора. „Капричио“ е може би най-мащабната пиеса на Табаков за соло контрабас.
Тя е своеобразен синтез на инструменталните му търсения, с нея изглежда, че Ем.
Табаков не завършва творчески път, а че открива нови хоризонти – и в техниката,
и в инструменталния си език за соло контрабас.
Abstract: The subject of this article is Emil Tabakov’s newest opus: “Caprice” for a solo
double bass, created in 2017, especially for the “Sperger” competition, held in july 2018 in
Germany. This play is Em. Tabakov’s newest opus for a double bass solo. It is on the one hand
a continuation of the line of masterfully created virtuoso pieces for double bass solo with the
characteristic instrumental ideas of Tabakov: the double graffiti, the virtuoso passages, but on
the other hand represents, in my opinion, a new stage, introduces new ideaas in the instrumental expression of the solo double bass author. “Caprice” is probably the biggest piece of
Tabakov’s solo double bass. It is a kind of synthesis in his instrumental quests, it seems that Em.
Tabakov does not end in a creative way but discovers new horizons – both in his technique and
in his instrumental language for a solo double bass.
Обект на настоящата статия е най-новият опус на Емил Табаков: „Капричио“
за соло контрабас, създадена през 2017, специално за конкурса „Шпергер“ в
Германия (юли 2018 г.) Пиесата е пример за това как Ем. Табаков е ситуиран в
актуалното пространство на съвременната композиция като много търсен и
изпълняван автор. Неговите пиеси предизвикват все по-голям интерес заради
оригиналните му хрумвания и търсенето на все по-интересна звучност на контрабаса. Като че ли в епохата на интернет, на глобалните комуникации все потрудно откриваме стойностното, а и международно-признатото, постигнато
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от българските композитори. В този смисъл такъв ярък международен успех е
създадената от него пиеса, ,Капричио“.
Трябва да се припомни „предисторията“ на развитието на поредица опуси
в творчеството на Табаков за соло контрабас: още от годините на своята младост, студент в класа на проф. Тодор Тошев, той е лауреат на редица международни конкурси и много ярък инструменталист-виртуоз. Това е регистрирано
в изследването на Н. Раков: „Сред учениците на Тошев има известни български
музиканти – Емил Табаков (контрабасист, композитор, диригент), Енчо
Радуканов (лауреат не международни конкурси, концертиращ артист и оркестрант), Любима Калинкова, Петя Бъговска (която продължава делото на
преподавателя си в консерваторията.“ [Раков, 2004, 273]. Табаков е автентичен представител на историята на българската контрабасова школа.
Продължавайки кариерата си като диригент и композитор, той запазва в себе
си природата на артиста – виртуоз, разкрива нови светове на техниката, представя, дори и персонализира контрабаса като виртуозно – солов инструмент.
Неговите контрабасови опуси-миниатюри имат успех на световните сцени.
Още в студентските си години той пише „Мотиви“ за контрабас – пиеса, която
е репертоарна и любима за много контрабасисти по света. Табаков не само е
„забелязан“ с тази пиеса, но тя поставя началото на възходящият път на соловата контрабасова миниатюра в неговото творчество. Следват „Мотиви 2“, пак
за соло контрабас.
Вдъхновен от шопския фолклор, Табаков използва оригинален двоен гриф,
орнаменти, както и богато метроритмично разнообразие на щрихите.
Поетичността, яркостта на пиесите му за соло контрабас са безспорни.
Музикалните търсения и постижения на композитора са базирани на прекрасното му познаване на техническите и темброви възможности на инструмента. С това може да се обясни яркостта и успехът на неговите контрабасови
миниатюри – соло: органичността на езика на инструмента, неговият тембър
са основата, на която той гради създаването на ярък стил и композиционен
почерк в контрабасовата миниатюра соло – част от репертоара на най-изтъкнати виртуози.
Ако по-рано композиторът описва създаването на своите миниатюри за
соло контрабас, свързвайки ги с преживяността на шопския фолклор, а по повод на „Мотиви 2“ говори и за постмодерното отваряне на границите между
инструментално и вокално, то последната пиеса “Капричио“ е своеобразно
обобщение, един вид връщане към класическата изява на инструмента. В нея
той претворява художествените пластове на фолклора не само като поетичен,
естетски вид интерпретация, но и като празнично преживяване, което прави
творчеството на Ем. Табаков за соло контрабас уникално. Търсенето на българската традиция и вдъхновението от шопския фолклор показват връзката
му с неговия учител, класика на българската музика М. Големинов.
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„Капричио” синтезира художествените нишки, разкриващи се в цялото му
солово творчество за контрабас: фокусирането върху артистичното и инструментално открояване на фигурата на артиста, съчетана със стилизацията и
вдъхновението от първичното, фолклорното и изведено в трансцедентален
инструментализъм.
Създаване на „Капричио“
Тази пиеса е най-новият опус на Ем. Табаков за соло контрабас. От една
страна е продължение на линията на майсторски създадени виртуозни пиеси
за соло контрабас с характерните инструментални идеи на Табаков: двойниия
гриф, виртуозните пасажи, но от друга представлява нов етап, внася нови
идеи в инструменталния изказ на автора за соло контрабас. Озагавена е
„Капричио“ – т.е. за първи път още в заглавието е експонирана идеята за виртуозното начало, за трудния виртуозен солов етюд. Може да се припомни, че
още около написването на първите „Мотиви“ всъщност се е зародила подобна
идея, но авторът все пак определя пиесата със заглавието „Мотиви“. Новото в
„Капричио“ е концентрацията върху виртуозността, устремността, изразността на фактурата за контрабас и извеждането на преден план на моторната
страна, щрихите в устремно – токатното движение.
Тематични идеи и солово писмо
Като тематичен материал са използвани два елемента: познатият двоен
гриф в големи интервали, и бързи гамовидни пасажи. Устремността и трудността на изпълнение, особено на гамовидната фигура са извън всякакво съмнение, предвид големината на инструмента. Съпоставя се сложността на мотива в двоен гриф, (където се изисква особено внимание при интонирането), с
бързите и виртуозни гамовидни пасажи. Съчетанието от двете създава стилистиката и идеята за „Капричио“ с характерносттта на двата мотива, допълването
и съпоставянето им. Това са два характерни щриха, свързани с различни оригинални инструментални идеи, виртуозни елементи в динамично разнообразие. Всъщност този път можем да кажем, че инстрменталният образ е „двоен“,
двата елемента: задържаните тонове в големи интервали на двоен гриф, и стакатният пасаж създават един контрастен образ, всъщност образуват идеята за
виртуозния етюд – Капричио. Така и жанровата характеристика, която в ХХI
век отново придобива важно значение, сега е третирана оригинално чрез
обединяване на два типа виртуозен изказ като основа на „Капричиото“:
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Пример 1.
И в тази пиеса се съчетават идеята за вариационност, която в „Мотиви“ сякаш следва Паганиниевия модел /24 Капричии/. Но тук се появява и много голяма мащабност, много активно техническо развитие на основните елементи.
Така всъщност пак имаме „дялове“, т.е. големи части от формата, които представят определени видове инструментална техника при свиренето на контрабас. Съществува също и един вид „токатно начало“, което обединява цялата
пиеса. Тези дялове или сегменти всъщност доразкриват, технически разгръщат елементите. Например до т. 49 се разгръща бързият мотив в пасажите. Тук
той преминава в различна теситура, от ниска към висока, задържа се и се повтаря във високите позиции, варира и това е всъщност демонстрация на първата основна техника: пасажите в стакато, със скокове в пределна бързина.
Всъщност много бързата смяна на теситурата и регистрите е основната техническа трудност в този дял. Тук виждаме как Табаков търси виртуозността на
този голям и технически труден инструмент. Най-ярка и най-дълго се задържа
високата теситура.

Пример 2.
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Следващият етап в тази виртуозно – токатна „вариация – дял“ е разгръщането на максималната инструментална трудност около мотива с двойния гриф.
Поредиците от бързи пасажи в двойни тонове в различни октави представляват изключителна трудност за инструменталиста. Тук се изисква не само бързина и отлично владеене на инструмента, но и много прецизно интониране.
Друг елемент, който изисква голяма зрялост на изпълнението е „преливането“
на мотива в пасажите и мотива в двойния гриф. По този начин се проявява
идеята за „преминаване на един образ в друг“.

Пример 3.
В „Капричио“ Табаков търси да обхване максимално всички аспекти от звукоизвличането в соло-контрабасовото изложение. Пеещите и кантиленни елементи дават възможност на изпълнителя да разкрие красивия и богат тембър
на инструмента. Едно от най-красивите и характерни изразни средства на контрабаса е неговото пицикато. Поради дължината на струните и многобройните обертонове, контрабасовото пицикато се отличава с невероятно красив и
силен звук и има свойството да отзвучава дълго. Следващият епизод съпоставя пицикати и „изпети“ фрагменти. Епизодът в пицикато съдържа големи скокове и е доста труден интонационно, но пък разкрива красотата на пицикатото в този инструмент. Друга трудност е да се поднесе кантиленният епизод с
красив тон във високия регистър. При бързото преминаване от пицикато към
арко трябва внимателно да се спази обозначената динамика (р), като се избягват нежелателни акценти с лъка.

Пример 4.
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Може да се каже, че „Капричио“ е синтез и кулминация, обобщение на виртуозното писмо на Табаков за контрабас. Това е така, защото следващият епизод в неравноделни размери свързва два елемента: големите скокове, разнообразни щрихи и лъкове със сложното вариране и метроритмична трудност.
Така тук имаме обобщение на характерното за почерка на автора писане в големи интервали, но и варирането му с неравноделна ритмика.
Метроритмичният проблем е много сложен и интригуващ. На базата на неравноделността и промяната в размерите се постигат варианти на основните
първи два мотива; много активно се смесват видовете виртуозен гриф: пасажи, двоен гриф, стакати в големи интервали на основата на богатата
неравноделност:

Пример 5.
Музикалното и артистичното в „Капричио“
„Капричио“ синтезира в себе си идеята за една много пълна концертна
проява. В него е включен великолепен, много изискан и красив дял на кантилена във висок регистър. Този дял звучи като отделящ се фрагмент, дава един
медитативен елемент в самата творба, както и възможнст на изпълнителя да
изрази това състояние. Това е Кантиленност, изпълнена с портати във висока
палцова позиция. Не само че е пределно труден, но и всъщност представлява
една „едитация“ в бавния, организиран висок регистър на контрабаса.
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Пример 6.
Тук в цялата постмодерна свобода на своето писмо Табаков създава друг
вид кантилена, с повтарящи се тонове на две съседни струни, което е изключително трудно интонационно и цели постигане на медитативно „удържан“
звук.
В „Капричио“ виждаме как от една страна техниките не се повтарят буквално, а от друга - на финала се репризират основните образи. Репризира се
устремното гамовидно движение на пасажите, написни с характерния щрих
стакато. Допълнителна трудност тук е пренасянето на пасажа в екстремно висока теситура –

Пример 7.
Финалът на „Капричио“ експонира отново бавния образ на „шопски
двуглас“, възгласи и кантилена в двоен гриф: т.е. той играе ролята на своеобразна рамка в творбата. Особено сполучливо тук е прибавянето на флажолети: сякаш след двойния гриф, звукът става „безплътен“. Многократно се повтаря основният диатоничен мотив, като че ли все по-отдалеч...
„Капричио“ е може би най-мащабната пиеса на Табаков за соло контрабас.
Тя е своеобразен синтез на инструменталните му търсения, като в нея е налице много богато разкриване на токатното начало. Мащабът и развитието на
композиторското писмо е необикновено и изпълнено с оригинални идеи.
Инструменталните трудности тук са достигнали своята кулминация: и в бързите пасажи, и в двойния гриф с усложняването в теситурата и в динамиката.
Богатството на стакатните щрихи, представени в неравноделни размери също
е много разгърнато. Така с тази пиеса Ем. Табаков изглежда че не завършва
творчески път, а че открива нови хоризонти – и в техниката, и в инструменталния си език за соло контрабас, поставяйки пред изпълнителя множество
предизвикателства.
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Финални мисли
В творчеството на българските композитори от ХХ, а виждаме и през ХХI
век, че съществува линията на композитора – виртуоз. От изначалните и извори – от големите пианисти П. Владигеров и Д. Ненов, като се премине през П.
Христосков и творчеството му, посветено на овладяване на виртуозността в
цигулката, до авторите, родени вече в средата на 40-те като Ем. Табаков.
В личността му като инструменталист и композитор съществува един много оригинален акцент: виртуоз и изпълнител на контрабас, (инструмент, при
който развитието на инструментализма и виртуозността протича много активно през ХХ век). За него той създава оригинално, ценено и отличиващо се
творчество. Когато се говори, че той е утвърден автор в тази област, трябва да
се разбира, че редицата виртуозни пиеси, започваща с „Мотиви“, и свършваща
с „Капричио“, е навлязла в концертната практика, в репертоара, интерпретиран на конкурси за контрабас, т.е. той е органична част и в педагогическата
практика за този инструмент, и в концертните изяви по света. Творчеството на
Ем. Табаков се запомня с яркия имулс на органична проява на виртуозността и
автентично усещане на артистизма и контрабасовата техника. Дори в този
смисъл Ем. Табаков може да бъде наречен „класически автор за соло контрабас“, автор-виртуоз, идентифициращ се дори и със самото развитие на
инструмента.
Вече през второто десетилетие на ХХI век той създава и (засега) последната си пиеса – “Капричио“. Разгръщайки не само основните елементи на виртуозността в контрабасовия репертоар, но и завършвайки представата за виртуозната миниатюра за соло контрабас с класическото название „Капричио“, той
утвърждава своята концепция за инструмента контрабас, като класическа,
поетическа фигура на виртуозната изява.
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SCHOOL MUSIC RECOGNITION ACTIVITY
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Резюме: Настоящата разработка разглежда в исторически план дейността
възприемане/слушане на музика в българското общообразователно училище – от
нейното въвеждане от началото на 20 век до наши дни. В текста е проследено присъствието в учебните програми на възприемането на музика, представени са целите и задачите, които се постaвят на музикалната дейност през годините в процеса на обучение.
Ключови думи: възприемане на музика, учебни програми, музикален педагог,
училище
Abstract: The current topic depicts the activity of musical perception at the General
Education School since its introduction in the 20th century up to present day. We will follow
music perception in General Education Curricula, as well as depict the goals and tasks set to
musical activities during the years.
Keywords: Music perception,curricula, music teacher, school
Възприемането на музика е една от основните музикални дейности в българското общообразователно училище и има водещо значение за музикалното
възпитание и за общото развитие на човека. С помощта на тази дейност се развиват специалните музикални способности, както и редица общопсихически
свойства на личността като мислене, памет, въображение, социални умения
[Коловска, 2005, с. 55]. Децата възприемат музиката емоционално и в резултат
на професионалното умение и насоки на учителя по музика у тях постепенно
се формират умения за цялостно слушане на музикалните произведения, за осъзнаване ролята на музикалноизразните средства при изграждането и развитието на музикално-художествения образ, формират се представи. Натрупват
се и първоначални критерии за оценка. Формира се музикален вкус.
Възприемането/ слушането на музика, неговото значение е основоположно за изграждане на музикално-слухови представи и понятия и на музикалнослухово представяне. В тази връзка е становището на Иван Пеев [1977], че музикалните възприятия през по-голямата част от урока по музика е необходимо да имат водеща, направляваща и коригираща функция върху останалите
дейности, действия и операции.
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Всъщност дейността възприемане/слушане на музика под различни форми - преки или косвени, съществува от зараждането на нашата музикално-педагогическа традиция, а с „еволюцията на възгледите за целите и задачите на
училищното музикално възпитание“[Кръстева, 1987] се изясняват постепенно
и целите и задачите на дейността възприемане на музика.
В исторически план окончателното въвеждане на слушането на музика в
обучението по музика се извършва у нас под влияние на съветския музикалнопедагогически опит. В „програмата за средния и горния курс“ на общообразователното училище от 1947 г. то, цитирано от С. Кръстева, е мотивирано така:
„Чрез изпълнение и слушане на музика от учениците да се утвърди у тях интересът и любовта към музиката и особено към народната песен“ [Кръстева,
1965, с. 18].
Като „основна музикална дейност възприемането на музика е въведено в
българското общообразователно училище през 1955 г., макар и като „звено“
на урока от началния курс [Кръстева, 1987, с. 27]. Дълго време след това се е
смятало, че „не е целесъобразно да се слуша музика в началното училище“
[Пеев, 1970].
Според проф. Иван Пеев в периода между 1955-1960 г. методиката на слушане на музика не е получила необходимото развитие, тъй като задачите,
свързани с тази дейност именно в началния курс, не се постигат поради неизползване на възможностите, които програмата е предлагала. През 1960 година в учебниците по музика е премахнат разделът „Слушане на музика“, което е
довело до „...връщане назад по отношение на слушането на музика... В първи
клас се поставя общата задача... децата да възприемат... музика...“ [Пеев, 1970,
с. 11]. Пеев посочва още, че несъответствието между съдържанието на програмата и на обяснителните методически бележки дава основание да се направи извод, че е „липсвал научен подход при определяне същността, значението, мястото и ролята, което слушането на музика има за музикално-сетивното развитие на учениците от началния курс“ [пак там]. Поради тази причина
в програмата от 1964 година се възприемат някои промени, които са положителни. Те, обаче, се оказват недостатъчно ефективни по отношение на слушането на музика. Причината е, че дейността, която е приоритетна в музикалното образование за 60-те години в общообразователното училище е нотното
ограмотяване.
След провеждане на реформата в областта на музикалното възпитание
през 1972 г. в съдържанието на учебната програмата от 1973 г. „се обособяват
два раздела – „Музикална перцепция“ и „Слушане на музика“, които включват
диференциране на задачи за формиране на музикалното възприятие - наблюдаване, различаване, разпознаване, слухов анализ на музикално-изразни елементи, от една страна, и от друга - слушане на цели музикални произведения“
[Кръстева, 1987, с. 7].
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Учебната програма и учебниците от този период дават правилна насока и
методически упътвания към учителите в училище за ефективно възприемане
на музика в урока по музика. В. Манолова определя като недостатък на този
подход, че приоритетно „вниманието на музикалните педагози се е насочвало
повече към някои характерни аналитични действия, които учениците са извършвали при дейността...“ [Манолова, 2004, с. 114], отколкото към изграждане на цялостни умения и представи за слушане на музика.
От 1981 г. в учебните програми по предмета е направен опит да се преодолеят някои слабости на музикалното възпитание в българското масово училище. Постепенно възприемането на музиката започва да се осмисля като музикална дейност, която помага за формиране на способности за осъзнаване мястото и ролята на музикалното изкуство в живота на човека, за опознаване на
богатството и разнообразието на художествено-музикални произведения, на
способностите за осъзнаване и систематизиране на музикалните впечатления, получени в обкръжаващия човека свят. Прави се и уточнението, че „способността за пълноценно възприемане на музика включва развитието на музикалното възприятие като цяло, както и на отделните му компоненти“
[Манолова, 2004, с.114].
Дейността слушане на музика в програмата от 1981 г. е насочена главно
към формиране на умения за цялостно обхващане и възприемане на музикалните произведения, за активно развитие на музикалния слух, за натрупване на
музикално-слухов опит, за развиване на музикалната памет и въображение
чрез възприемане на различни музикални произведения [пак там].
Същевременно, нееднократно се посочва, отбелязва В. Манолова, че това е
невъзможно, ако не се формира и аналитично възприемане на отделните елементи на музикалната изразност.
Този факт е отчетен и в учебните програми, в указанията към учебниците
по музика от 1993 г., в методическите насоки на съответните авторски колективи, освен насоката за паралелното развитие на осмисленото и емоционалното начало при възприемане на музика, се оформят няколко нови линии, отнасящи се за дейността слушане на музика:
• Развиване на образно-асоциативното мислене на учениците при възприемане на музикална творба.
• Организиране на материала тематично, сюжетно, с което се цели „осмислянето на спецификата на музиката и нейните социални функции“ [M. Попова
и кол., 1993, с. 9].
• Формиране на „понятиен апарат“ - включващ музикални знания, понятия.
• Интеркултурност - учебният материал дава възможност за запознаване с
музикалната култура на различни народи, с творчеството на наши и чужди
композитори [Св. Кръстева, И. Заякова, 1993].
В методическите насоки за работата на учителя се подчертава търсенето
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на творческото начало при подреждането, групирането и поднасянето на музикалния материал в часовете по предмета.
Започналата реформа в българското образование, през 2000 г. в обучението по всички учебни предмети, се налагат Държавни образователни изисквания (ДОИ). За първи път се поставят единни стандарти: за учебното съдържание, зa организацията на учебния процес. По отношение на знанията и уменията за възприемане на музика в края на началния етап на основната степен на
образование, според ДОИ за учебно съдържание, от всеки ученик се очаква
да: „разпознава четири, определени от учителя, инструментални творби от
училищния репертоар; определя характер, темпо, динамика, повторност, подобие и различие в подходяща музика; разпознава по тембър и по външен вид
музикални инструменти; разпознава по слух основни ладови зависимости;
разпознава по типична музика марш, валс, право хоро, ръченица; знае имената на петима музиканти, свързани с изучавания материал, и елементарни данни за тях; изразява и аргументира свое мнение за местата, където би звучала
най-естествено определена музика от различни типове и жанрове...“[Наредба
№ 2 от 18.05.2000 за учебното съдържание, с. 87-88].
От учебната 2016/ 2017 г. в образователната система у нас, с новия Закон за
предучилищното и училищното образование, са приети нови учебни програми по всички учебни предмети. Те поетапно през учебните години влизат в
сила в начален, прогимназиален и гимназиален етап в българското училище.
Необходимостта от нови учебни програми е обусловено от установени „слабости“ в действащите към момента програми. Проблемът е както в големината
на съдържателния обем в тях, така и в наличие на фактологическо познание,
изискващо механично запаметяване. Последното не предполага образователен процес с формиращи функции и практическа насоченост, както и такъв,
който е свързан с мислене, разбиране и преживяване. Наши и международни
изследвания установяват, че като цяло обучението не е свързано с личния
опит на учениците и не е насочено към социалната им реализация и др.
Новите учебни програми имат за цел да преодолеят всички тези недостатъци. Целта е постигане качество на образованието, което е предпоставка за
социален прогрес, от една страна, и в тази връзка участие на всеки обучаем по
най-добрия начин в пазара на труда и в обществения живот, т.е. постигане
пълната реализация на човека. Защото образованието е ядрото на развитието
на личността и на обществото като цяло.
Възприемането на музика е обект на изследване на редица български и
световни музикални теоретици, педагози. Основната част от тях отчитат необходимост от целенасочено слухово възпитание на децата и учениците днес.
Ц. Коловска в „Стратегии за възприемане и осмисляне на учебното съдържание по музика“(2011) насочва читателя, че при „активното възприемане“ на
дадено музикално произведение има възможност за по-цялостно възприема167

не и осмисляне на художествената творба от учениците и нейното емоционално преживяване [Коловска, 2011, с. 27]. Авторът обръща внимание, че заедно
с определяне характера на музиката, запознаване с основните теми на творбата, учениците могат да определят основното емоционално съдържание на
музиката, като посочат подходящи определения за нея, което „стимулира развиване богатството на речта“[пак там]. Това от своя страна е в тясна връзка с
държавната образователна политика за насърчаване на грамотността сред
подрастващите, особено актуална в наши дни.
Обучението по изкуства, в частност помузика в общообразователното училище няма аналог. В образователно-възпитателния процес знанията и уменията на учениците по предмета се развиват заедно с музикалните способности
и формирането на естетически критерии за оценка, на основата на целенасочено усвояване на значими художествени музикални образци. Чрез обучението по музика, в това число и чрез дейността възприемане на музика, се създават условия за развитие на цялостна представа у учениците за музиката, за
формиране на музикален вкус, за развиване у тях на музикалноаналитични,
когнитивни социални, творчески компетентности, които са в контекста на
Европейската референтна рамка за придобиване на ключови компетентности
за учене през целия живот.
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ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА БАХОВИТЕ ДИАТОНИЧНИ
МОДУЛАЦИИ
Николай М. Андриянов
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
TO SOME FEATURES OF BACH’S DIATONIC MODULATION
Nikolay M. Andriyanov
Резюме: Изследването акцентира върху характерен за Й. С. Бах начин за въвеждане на общия акорд при диатонична модулация по пътя на естественото функционално подреждане. Това предоставя възможност за общ акорд да се използва и
дисонантно хармонично съчетание, от която възможност композиторът понякога се възползва.
Ключови думи: диатонична модулация, характерни септакорди, секвенцакорди, нонакорди.
Abstract: This study accentuates on a characteristic feature in Bach’s works: a combined
chord at proceeding of diatonic modulation enters into the way of natural and functional arrangement of harmony. This creates possibilities for the combined chord at tonal passage to
become a dissonant harmonious combination – a circumstance that is sometimes used by the
composer.
Key words: diatonic modulation, typical chords of four notes, sequence chords, chords of
five notes
Творчеството на Й. С. Бах безспорно инспирира множество интересни изследователски аспекти. Един от тях е свързан със спецификата и характерните
механизми за реализация на тоналните модулации, които произтичат вследствие на тоналната организация на музикалните форми.
Изучаването на Баховите секвенции, както изтъква руският теоретик М. А.
Етингер, може да послужи за основа на задълбочено познаване на секвенциите въобще като композиционен похват [Етингер, 1963, с. 46]. Напълно основателно същото може да се каже и за многообразните (едва ли не всички възможни) форми на тонални преходи, които се наблюдават в творчеството на
гениалния Майстор.
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Въпреки, че в момента по същество ще се ограничим с разглеждането на
Баховите диатонични модулации, се оказва, че последните също предоставят
множество отправни точки за изследване, поради което ще бъдат споменати
само някои от техните характерни особености. По-конкретно внимание заслужава обичайният начин за осъществяване на диатонични модулации и произтичащият от него специфичен и интересен похват, прилаган понякога от Бах
при тяхното реализиране. Това обуславя поставянето на изследователски акцент върху този въпрос.
На всеки професионален (или подготвен) слушател веднага прави впечатление непринудената лекота, с която композиторът съумява да прекрачи границите между отделните тонални сфери, като че ли предел между тях сякаш не
съществува. Още Й. Н. Форкел съобщава, че особено удоволствие на Бах „му
доставяло да се впуска при импровизирането във всички възможни тоналности и така да се стигне до най-отдалечените и да се върне от тях, че слушателите не забелязват това и смятали, че е модулирал само в една тоналност”
[Швайцер, 1981, с. 187]. Ясно е, че споменатото умение на композитора се дължи на няколко причини. Най-съществената от тях е способността му да се възползва майсторски от диатоничната многостранност на акордите (т. е. от способността им да участват едновременно в диатониката на няколко тоналности, в които се проявяват с различна функция или с различен представител на
една ладова функция). От друга страна, за по-плавното и убедително протичане на модулативните процеси при Бах съществена роля играе предпочитанието му към това, общият между две ладовисочинни сфери акорд да встъпва по
пътя на естественото функционално подреждане, т. е. без реализиране на модулативно отклонение към него и без предварителна хроматизация на тоналността, преди тя да бъде напусната. (Не рядко дори предхождащият общото
съзвучие акорд също присъства в диатониката на целената тоналност.) При
този вид диатонични модулации общият акорд често се явява субдоминанта,
спрямо тониката на новия ладовисочинен център и по-рядко странична субдоминанта към друго съзвучие от целената тоналност. Всичко това съдейства
процесът на модулация незабелязано да започва много по-рано, отколкото,
ако страничната субдоминанта не влиза в диатониката на изходния ладовисочинен център. Схематично, изказаното до момента сравнение може да се изрази по начин, илюстриран в следващия пр. 1:
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При сравнение на двете схеми се установява, че в първата общият акорд
встъпва преди реалното отклонение до съзвучие в страничната тоналност
така, че модулираща да бъде самата странична доминанта, а не нейното
разрешение или по-следващото съзвучие (тъй като обикновено страничната доминанта се явява главна в целената тоналност). Във втората схема едва
разрешението на страничната субдоминанта и доминанта влиза в ролята на
общ между двете тоналности акорд. От това следва, че процесът на модулация в първия случай протича по-незабелязано, тъй като започва по диатоничен път в изходната тоналност, в която общият акорд се появява по пътя
на естественото функционално подреждане.
Разбира се, Бах използва този тип модулации при преход до тоналности,
намиращи се в близко диатонично сродство с изходната – I-ва – II-ра степен
на сродство. (Тези ладовисочинни преходи по принцип са и най-типичните
за композитора.)
Модулациите, които Бах по-често използва (вследствие от спецификата
им), не налагат необходимостта общият акорд между две тоналности да
бъде винаги консонантен – за разлика от модулациите с отклонения, при
които общото съзвучие (след странична доминанта, за да изпълнява функция на странична тоника) обикновенно се ангажира с това да консонира.
Фактът, че за общ акорд може да се използва например четиризвучие, т. е.
дисонантно хармонично съчетание, благоприятства в значителна степен
по-убедителното и леко протичане на модулативните процеси. Последното
се дължи на обстоятелството, че един консонантен квинтакорд – мажорен
или минорен – притежава по-висока степен на многостранно тълкуване, отколкото четиризвучията. А в резултат на това, че септакордите с еднаква
структура участват в диатониката на по-ограничен кръг тоналности, до някъде създава по-тесни връзки между тях.
Например при модулация до доминантовата сфера Бах много често си
служи с тонически септакорд (преди всичко в мажор). Четиризвучието T7,
което в натурален мажор е мажорно-голямо, се покрива като големина
само с главната субдоминанта, а в доминантовата тоналност тониката на изходния ладовисочинен център изпълнява именно субдоминантова функция. И тъкмо поради тази еднаквост в структурата на четиризвучията върху
I и IV степен, T7 с лекота се преосмисля като S7:
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(2)

Й. С. Бах
Хорал /114:1/(47)

Такъв случай наблюдаваме и в следващата хорална строфа, където обаче
общият акорд, който за целената тоналност има значение на S7, впоследствие
придобива по-задълбочен функционален облик, посредством профилирането му в SII:
(3)

Й. С. Бах
Хорал /19:2/

Особено голям интерес предизвиква следващият образец, в който при навлизане на развитието в доминантовата сфера, Бах използва за общ акорд тоническо петзвучие, което в целената тоналност се преосмисля като субдоминантов нонакорд:

47 Числата в скоби показват номерацията на хорала и поредността на строфите в него, според сборника на издателство “Брайткопф и Хертел”.
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(4)

Й. С. Бах
Хорал /312:5/

Този случай, при който за общ между две тоналности акорд се употребява
петзвучие (което, макар че възниква по мелодичен път, вследствие на реализиране на характерни за композитора форми на гласоводене), може да се приеме наистина като уникален за класическата ладофункционална хармония.
Макар и по-рядко срещани, но също тъй леко протичащи, са отклоненията
или модулациите до доминантовата тоналност в мажор, при които общото
съзвучие в изходната тоналност се явява септакорд на шеста степен, а в целената тоналност – съответно SII7:
(5)

Й. С. Бах
Хорал /17:5/

За по-убедителното осъществяване на диатоничните модулации, при които за общ акорд се използва четиризвучие, от съществено значение е дали
акордът е характерен за функцията, която следва да изяви в целената тоналност. Например при преход в доминантовата сфера VI7 добива функционален
смисъл на SII7, което четиризвучие е характерно. Въпреки, че принадлежи към
групата на т. нар. секвенцакорди, S7 също е сравнително характерен акорд,
поради което се използва от Бах като общ с посочения функционален смисъл
за тоналността на пета степен, в която развитието навлиза.
За да се изясни същността на твърдението, изказано по-горе, се налага да
се спрем по-подробно на въпроса за функционална изява на секвенцакорди173

те. По същността си четиризвучията, построени върху I, III, IV и VI степени на
лада са бифункционални, тъй като в състава си съдържат две тризвучия, едното от които може да изяви различна функция от другото. Например:
(6)

(схема)

Каква функция секвенцакордите в определен момент от развитието ще
проявят, зависи от тяхното мелодично и хармонично положение, както и от
обкръжаващите ги съзвучия. По същността си T7 и S7 се оказват сравнително
по-характерни, тъй като главното тризвучие, което се съдържа в тях, лежи в
основата на септакордите. При VI7 и III7 главните тризвучия, които те съдържат,
се намират на “върха”, а не в основата на септакордите и затова последните са
функционално по-лабилни и нехарактерни като самостоятелна изява. По тази
причина най-вероятно модулациите с четиризвучия, които за целената тоналност имат смисъл на III7 или VI7 – не са типични за Бах. Изключения, разбира се,
могат да се намерят, но много рядко. Такъв случай М. Етингер например открива в кантата № 208 “Това, което ме радва, е само веселият лов” [Етингер, 1963,
с. 58]. При модулация от cis moll във fis moll композиторът използва за общ
акорд четиризвучието на шеста степен, което за целената (субдоминантовата)
тоналност има значение на III7:
(7)
Й. С. Бах
Ария из кант. №208

Ще се спрем на още един, характерен за Бах, начин на модулиране, посредством доминантовото четиризвучие, което влиза в ролята на общ акорд при
преход в тоналността на втора степен. Известно е, че мажорно-малкият септакорд се възприема изключително като съзвучие с ясно изразена доминантова
функция и тежнение, въпреки че той успешно участва и в енхармоничните мо174

дулации като алтерована (с понижена терца) доминанта на седма степен48.
Доминантовото четиризвучие на една мажорна тоналност се покрива като
големина само със субдоминантовия септакорд от тоналността на втора степен, проявена с мелодичния вид на минора. Ето защо при диатонична модулация в тоналността на втора степен композиторът понякога си служи и с доминантово четиризвучие (пр. вс. D2), което влиза в ролята на общ акорд, въведен
по пътя на естественото функционално подреждане:
(8)
Й. С. Бах
Хорал /362:3/

При преход в тоналността на втора степен Бах си служи също и с доминантово тризвучие, което отново влиза във функция на субдоминанта – мелодичен вид. Особен интерес предизвиква следващият пример – с начина, чрез
който се осъществява модулативно отклонение до трета степен (в мажор):
(9)
Й. С. Бах
Хорал /91:1-2/

Тук, при отклонението до трета степен, Бах изминава познатия ни вече
преход до тоналността на втора степен, но вместо поява тониката на последната, той въвежда мажорно-малко четиризвучие на цял тон над D6→SII, така че
споменатите два акорда добиват значение на S6 – D65→TIII. Тази външна форма
на елипсис – възходяща (на цял тон) поредица от доминанти към първите три
акорда на главната ладотоналност (в случая A dur, h moll и cis moll) – е донякъде
характерна за композитора.
В творчеството на Бах се откриват и примери за съчетаване на някои от
48 Въпреки, че енхармоничните модулации не са обект на вниманието ни, само ще се спомене, че при Бах те се осъществяват изключително с умаления септакорд.
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разгледаните вече форми на диатонични модулации с участието на септакорди. По интересен начин подобно съчетаване се проявява в откъс от хорал из
кантата №147 “Сърце и уста, и дело и живот”:
(10)

Й. С. Бах
Хорал из кант. № 147

При преход в доминантовата сфера композиторът употребява като общ
акорд T2, който влиза в ролята на S2. Оказва се, че доминантата, към която е
предприето отклонение, впоследствие, прераствайки в четиризвучие, се третира като субдоминанта в a moll (тоналността на втора степен, проявена в мелодичния вид на минора).
Разгледаните особености на тонални преходи, разбира се, далеч не изчерпват всички проблеми, свързани с Баховите диатонични модулации. Целта
на настоящото изследване основно се състои в това да се изтъкне явното
предпочитание на композитора към тези диатонични модулации, при които
общото съзвучие се въвежда по пътя на естественото функционално редуване
на акордите. От приведените примери се вижда как Бах, като следствие от
този тип преходи между тоналностите, понякога си служи убедително и с четиризвучия, влизащи в ролята на общи акорди. Това от своя страна разкрива
майсторството му при многостранното тълкуване на септакордите и дори на
петзвучията.
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EXTRACARRICULAR MUSIC ACTIVITIES (INTERESTS TRAINING) PURPOSE, TASKS AND NEW PERSPECTIVES
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AMDFA „ Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv
Резюме: Настоящето изложение разглежда проблема за възраждащото се през
последните няколко десетилетия значение на музиката като форма на извънкласна дейност. В аспекта на съвременните фактори за формиране на художествена
музикална култура, интереси и естетически вкусове на подрастващите, обект на
специален интерес са извънкласните дейности по музика (заниманията по интереси) като цел, задачи и перспективи в съответствие с новите норми от 2019 г., произтичащи от промените в нормативната уредба на ЗПУО. Темата е актуална интерпретация на съвременната идея за педагогически организирана среда на обучаваните в свободното им от учебни занимания време.
Ключови думи: извънкласна дейност, занимания по интереси, музикално
възпитание
Abstract: This paper addresses the problem of the renaissance of music over the last few
decades as a form of extracurricular activity. In the aspect of the contemporary factors for the
formation of artistic musical culture, interests and aesthetic tastes of adolescents, subject of
special interest are the extra-curricular activities in music (eligible activity) as a goal, tasks and
perspectives in accordance with the new norms of 2019 resulting from the changes in the legislation of the ATS. The topic is an up-to-date interpretation of the contemporary idea of a
pedagogically organized environment for the students in their free time.
Keywords: extracurricular activities, eligible activities, musical education.
В днешно време пътят на децата по посока навън от семейството е много
сложен, а свободното време, с което разполагат извън училищните занимания, поставя проблема за пропуснатите възпитателни ресурси. Нели
Бояджиева посочва, че в „голяма степен във феномена „свободно време“ са
заложени изключително „невралгичните точки“ във възпитанието и социализацията на днешното младо поколение у нас“ [Бояджиева, 2002, с. 80]. Това
обуславя необходимостта обществото да инвестира в привлекателни дейности (занимания) за подрастващите в свободното им време в педагогически организирана среда.
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Много са аспектите, които определят сложността на проблема за културната среда в живота на децата и механизмите, чрез които културата се проявява като формиращ и социализиращ фактор [Коловска, 2004]. По-големите ученици, особено младежите, вече имат отговорна и активна позиция, собствено
отношение към духовни и материални ценности, докато при по-малките опасността от отрицателно влияние и обърканост е твърде голяма. Прави впечатление, че с развитието на комуникационните технологии днес все по-често
подрастващите общуват помежду си без да встъпват в междуличностни отношения. Вярната посока обаче съществува, защото немалка част от съвременните ученици желаят за получат добра култура в различни сфери, включително на изкуствата, като такава възможност са извънкласните дейности (занимания по интереси, в педагогически организирана среда в свободното от учебни
занимания време.
Извънучебните занимания за деца включват многообразие от видове дейности като: извънкласна, извънурочна, обществена, извънучилищна дейност
[Тодорова, 1993]. Спецификите на всяка една от тях предопределят целта, конкретните задачи, очакваните резултати и индикаторите за успех. Стратегически
видът извънучебна дейност определя и особеностите при планиране, подготовка, както и технологиите за реализация на съответната дейност.
Цел и задачи на извънкласната дейност. Специфика на заниманията
по интереси по музика
Извънкласната дейност се организира от училищната институция и обхваща извънучебното време на учениците. Осъществява се в педагогически организирана среда. Заниманията са целенасочени, регламентирани от програма,
разработена от преподавателя, който провежда дейността. Един от основните
принципи е доброволното участие на учениците. Основното ѝ предназначение е да се осъществи възпитателно въздействие в свободното от учебни занимания време на учащите, като опората са придобитите знания, умения и
компетентности, придобити в процеса на обучение.
Основната цел на извънкласната дейност е насочена към развитие и обогатяване личността на ученика чрез включване в педагогически организирани и
осмислени дейности, провеждащи се в свободно от учебни занятия време.
Интерес представляват и могат да бъдат разграничени като относително
самостоятелни следните задачи на извънкласната дейност: обогатяване на
личния и житейски опит на ученика; усъвършенстване на формите на общуване и сътрудничество чрез участие в съвместни дейности и действия; повишаване на личното самочувствие и социалния престиж на всяко дете сред членовете на групата, в която то участва; стимулиране на интереса на подрастващите към света; формиране на умения за предприемачество, свързани с дейности, нерегламентирани от училището; обогатяване на емоционалния свят на
ученика с положителни емоции и преживявания, свързани с пълноценно
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оползотворяване на свободното време съвместно с предпочитани от детето
хора (съученици и учители).
Дейностите по интереси следва да допринасят за емоционално, психическо и физическо разтоварване на учащите. В тази насока образователните
стратегии са свързани с развитие на заложби и способности, формиране и
стимулиране на интереси, успешна интеграция и социализация чрез възможности за свободен активен избор на личността и включване в дейности, които
благоприятстват развитието и изявата на индивидуалността.
При цялото многообразие от форми на извънкласни дейности (занимания
по интереси) трябва да се подчертае, че при всяка конкретна форма е от значение кои цели и задачи се определят като първостепенни, което обуславя
важните им функции. Преди всичко те трябва да допринасят за изграждане и
развитие на положително отношение на личността към собственото съществуване, към хората, към света въобще. Те служат като основен критерий
за оценка на поведението на личността, предоставяйки възможност за рационално организиране и провеждане на извънкласна дейност, като се отчита
динамиката в развитието на всеки ученик.
Като целенасочен педагогически процес, с регламентирани цел и задачи, в
структурно-организационната цялост на извънкласната дейност условно могат да се обособят две основни части - макро и микроструктура.
Макроструктурата се отнася до организационни процеси и структурни елементи, които оказват влияние при изграждане на общата система на всяка
една извънкласна дейност; микроструктурата обхваща конкретните методични единици, включени в извънкласната дейност. Конкретно при заниманията
по музика това са методичните единици при всяка една от музикалните дейности, чрез които се реализира музикално-възпитателен процес: изпълнение
на музика – певческа дейност, свирене с детски музикални инструменти, хореография, възприемане на музика, съчиняване на музика (импровизации). От
значение е взаимообусловеността на частите: микроструктурата – заниманието по интереси(музикалната дейност) със съответните методични единици,би
осъществила успешно целта и задачите си като подсистема единствено при
добре функционираща макроструктура и обратно, слабостите в организационно-структурно отношение трудно биха се компенсирали и от най-добросъвестно планирани и реализирани методични единици.
Принципно изискване при провеждане на извънкласна дейност (занимание по интереси) на учениците е съобразяване с възрастовата сетивност в
развитието на детето, която разкрива равнището на възможностите, с които то
разполага в дадената възраст. Възрастовата сетивност не се проявява спонтанно, обуславя се от биологични и социални условия като съзряване на определени генетични предпоставки, мястото на детето в системата от човешки
взаимоотношения, включително и възпитателните, овладяване и извършване
179

на различни видове дейност и произтичащите от тези условия функционални
изменения [Витанова, 2001].
Друга важна особеност при организиране и реализиране на извънкласна
дейност на учениците е валидността на общодидактическите принципите за
системност, последователност, достъпност, нагледност, взискателност и уважение към личността, възпитание в и чрез колектива, диференциран подход,
съзнателност и активност.
С цел да отговори на променените културни, социални и икономически условия музикалнообразователната система, като част от цялостната образователна система, се осъвременява. Промените са продиктувани и от перспективното виждане за обвързване на пазара на труда с пазара на образованието. Нарасналите изисквания налагат търсенето на повече възможности за
подкрепа на младите хора за откриване и развитие на техните интереси, заложби и таланти, за ранно ориентиране в многообразието от професии.
Музиката е неотменна част от живота на хората, духовно обогатяваща.
Изучаването на музика в училище не е единствената възможност за удовлетворяване на потребности и интереси на учениците, свързани с различните
аспекти на музикалното изкуство,за развитие на музикални способности, за
формиране на умения за ориентиране в богатия звучащ свят, за изграждане на
уважение и любов към българската народна музика и творците на професионалното музикално изкуство. Такива възможности предоставят дейностите по
интереси (музика).
Основната цел на музикалното възпитание в училище е общата базата,
върху която се гради специфичната цел на извънкласните дейности по музика
– изграждане на художествена музикална култура и подкрепа на личностното
развитие на учениците чрез активно развитие на:
- музикални способности като условие за успешно участие в музикални
дейности;
- музикални потребности и интереси;
- възможности за социална реализация (изпълнителска, слушателска,
творческа).
Съвременният подход към извънкласните дейности по музика в училище
се свързва и с нейните задачи:
- диагностика на музикалните способности, потребности и интереси на всеки ученик, участник в конкретното занимание по музика, и проследяване
динамиката на тяхното развитие;
- създаване и приложение на иновативни подходи и методи в музикалнопедагогическата работа и позитивна образователна среда;
- формиране на изпълнителски, слушателски и творчески умения у децата;
- изграждане на художествени критерии и естетически вкус;
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- развиване на интерес към музикалното изкуство и потребност от общуване с него;
- подпомагане на учебно - възпитателния процес по музика;
- приложение на културно-познавателни междупредметни връзки;
- включване на актуални и изпреварващи времето си знания, умения и компетентности, които формират цялостните нагласи и способностите на учениците чрез музикалните занимания да се адаптират към околния свят.
Извънкласните дейности по музика (заниманията по интереси) до голяма
степен допълват и засилват интереса на учениците към музиката, съдействат
творчески да се осмисля свободното време в обстановка, различна от традиционно познатата учебна среда чрез нови методии средства, чрез пряко контактуване с творци и специалисти в различни области на изкуството, културата и познанието. Това стимулира и мотивира учениците за по-добра комуникация с преподаватели и съученици, създава се благоприятна творческа среда
за изява и развитие чрез участието на децата в различните етапи на творческия процес, общ за всички области на живота.
Настоящата учебна 2018-2019 г. определено е благодатна към основните
институции в системата на предучилищното и училищното образование от
гледна точка на изискванията за организиране на занимания по интереси и
тяхното финансиране. За първи път извънкласните дейности в училище се финансират изцяло от държавата, като заниманията започват от м. февруари,
2019 (началото на втория срок), а средствата се отпускат за календарната 2019
г. В подкрепа на водещата политика на Министерството на образованието е и
становището на Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители: „Необходимо е извънкласните дейности да станат приоритет на държавата. Именно те пренасят знанието от класните стаи и създават условие за успех
и развитие на таланта и духовното израстване на децата“ [в. Учителско дело,
2019, с. 2-3].
Въвеждат се нови регламенти, позиционирани в два важни министерски
документа – Наредба за приобщаващото образование от 27.10.2017, изм. и
доп. 18.12.2018 г. и Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 2017 г., изм. и доп. 29.03.2018
г. Съгласно тези две наредби става ясно, че средствата за финансиране на заниманията по интереси са посочени в Закона за предучилищното и училищното образование и изцяло се предоставят от Министерството на образованието и науката. Промените предвиждат заниманията по интереси да се организират според желанието на учениците, съгласувано с техните родители, спецификата и възможностите на училището. Министерството на образованието
подпомага избора на занимания по интереси чрез електронна платформа за
публикуване на предлагани и търсени дейности.
По данни на Министерството на образованието и науката очакванията са
181

до края на 2019 г в заниманията по интереси да се включат над 250 000 деца и
ученици, организирани в повече от 16 500 занимания по интереси в цялата
страна.
Нов момент е организацията на заниманията по интереси, при която се съблюдават следните изисквания:
Включване на минимум 20% от общия брой ученици в заниманията по интереси, при което изрично е упоменато, че при неспазване на изискването,
средствата ще бъдат редуцирани. На училището се предоставя свободата
само да решава за броя на децата, които да бъдат включени, стига да не пада
под тези 20%.
МОН определя като приоритетни тематичните направления „Дигитална
креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“, като за четири от тях – „Дигитална креативност“,
„Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ изискването е да се включат
минимум 40% от общия брой ученици. Отново бюджетът е застрашен при неспазване на квотата. Всъщност нормативните документи допълват, „…че заниманията по интереси могат да бъдат във всякакви области, според интересите
на учениците“. По данни на Министерството на образованието и науката към
януари, 2019 г. 60% от учениците са избрали направленията „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, като засилен интерес
има и към направленията „Изкуства и култура“ и „Спорт“.
За първи път се официализира идеята за активно реално сътрудничество
на различни институции (музеи, библиотеки, обсерватории и др.), специалисти, водещи фигури в различни сфери на изкуството, културата и науката (музиканти, писатели, художници, археолози, изследователи и др) с училищните
институции. На практика това се осъществява чрез изискването за минимум
5% от заниманията по интереси да се организират от външни специалисти.
Смисълът е в провокиране на интереса на съвременните ученици и задържане на вниманието им, проблеми отчетени сред основните в образователната
система. Активното контактуване, обмяната на идеи, споделянето на творческия процес се разглеждат и в контекста на възможности за една добра практика с цел ранно кариерно ориентиране. Всъщност с Наредбите за дейностите
по интереси Министерството на образованието законово регламентира възможностите, като реализацията им е въпрос на виждане и възможности на
учебното заведение.
Новите моменти са перспективни – заниманията по интереси в тематично
направление „Изкуства и култура“ са израз на свободния и доброволен избор
на учениците, подкрепен от техните родители; броят на участниците в груповите занимания е значително по-малък; незадължителният занимателен характер ги прави привлекателни и желани.
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Сферата на извънкласни дейности по музика в училище включва занимания по интереси като проекти, клубове, вокално-художествени формации, музикални ателиета, музикални театри, музикални работилници и др. Специално
внимание тук заслужава интересът към българския песенен фолклор – обработки и хорови песни на фолклорна основа. От значение е яснотата в съдържателно отношение на тези жанрове. „…слагайки етикета „обработка на народна песен“ на всички композиции, основани на фолклорна основа, ние съзнателно пренебрегваме и омаловажаваме един от най-важните за българската национална школа жанрове, в които освен композиционната реализация
на личностната инвенция, се търси осъзнатото съхраняване на мелодика,
текст, метроритъм и народоизпълнителски маниер“ [Славинска, 2015, с. 169].
Доброто познаване на спецификата на тези жанрове предопределя мястото и
значението им във всички форми на заниманията по интереси по музика.
При всички видове извънкласни дейности по музика е действащ основният принцип на българския модел на училищното музикално възпитание – обучение по музика чрез музика. Реалният контакт с музикалното изкуство, творческото възпроизвеждане и съчиняване в заниманията по интереси по музика са най-привлекателни, активизиращи емоционалните и интелектуалните
заложби на децата. Всичко това до голяма степен се дължи на учителя по музика, който моделира вкуса, вниманието и интереса на децата, създава художествено-творческа атмосфера на работа „…за реализация на тяхната генетично вградена музикалност“ [Стоянова, 2013, с. 219].
Обобщение
Децата са основният ресурс на обществото, ценност, свързана с уникалната неповторимост на всяко дете и неговите скрити потенциални възможности.
Заниманията по интереси по тематично направление „Изкуства и култура“ (музика)е отворена система, която отчита сложните и многообразни отношения
на младите хора със заобикалящия ги свят. Действителността на проблема за
свободното време на нашите деца разкрива необходимостта от нови, активно
действащи връзки и сътрудничество между училище, музикални и културни
институции, бизнес, медиите, висши учебни заведения в сферата на изкуствата, творчески сдружение и други структури на гражданското общество, които
биха спомогнали в различни аспекти за ефективно оползотворяване на свободното време на учениците като възможност за откриване, развитие и усъвършенстване на техните интереси и таланти – основа на пълноценната им
социална реализация.
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СЕКЦИЯ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ

СПЕЦИФИКИ НА МЕНИДЖМЪНТА В КУЛТУРАТА
И ИЗКУСТВОТО
Вилиана Д. Божинова; „Университет по Библиотекознание
и информационни технологии” гр. София
SPECIFICS OF MANAGEMENT IN CULTURE AND ART
Резюме: Настоящият доклад има за цел да разгледа темата „Специфики на мениджмънта в културата и изкуството”. Предложената публикация започва със запознаване на аудиторията на разглежданите специфични понятия – „Мениджмънт
в културата” и „Мениджмънт в изкуството”. Докладът има за цел да разгледа гледните точки на доказали се в тази сфера имена. Културните организации по устройство, предназначение и начин на работа са доста разнообразни, което води до изискването на един гъвкав и строго определен начин на управление - по един начин се
ръководи една частна галерия, която не разчита на подкрепата от страна на държавата и сама събира средствата си и ако музеят има един уредник, той по необходимост обединява, реализира и координира всички функции на мениджмънта - от
планирането и организацията, до маркетинга и дейностите, които са свързани с
връзки с обществеността.
Ключови думи: специфики, мениджмънт, култура, изкуство
Summary: This report aims to examine the subject: „Specifics of Management in Culture
and Art“. The proposed publication starts with familiarizing the audience with the specific concepts „Culture Management“ and „Art Management“. The report aims to examine the views of
the proven names in this field. The cultural organizations in terms of structure, purpose and
way of work are quite diverse, which leads to the requirement of a flexible and strictly defined
way of management - in one way a private gallery is run, which does not rely on the support
from the state and collects the funds itself and if the museum has one curator, it necessarily
integrates, implements and coordinates all the functions of management - from planning and
organization, to marketing and public relations activities.
Keys words: specifics, management, culture, art
Всички културни организации днес са поставени в сложна ситуация на пазарна среда, на жестока конкуренция спрямо съвременните форми на развлечение и прекарване на свободното време, в ситуацията на постоянен недостиг. В резултат на това част от тях се оказват неподготвени. Това, което се предлага на публиката, трябва да се пригоди към интересите на масовия зрител,
чрез организирането на масови мероприятия, а от друга страна държавните
субсидии са сведени до минимум. За разлика от нарастващите разходи за материали и заплати, за продукция, продуктивността на културните организации не може да нараства безкрайно. Именно тези нови условия и затруднения
налагат доброто изследване и познаване на културните потребности на хора186

та, търсенето на алтернативни източници на финансиране, спонсори и други.
Новите предизвикателства изискват нови подходи, нов тип на ръководене на
културната дейност, която се проявява във висока степен на съвременен професионализъм и своевременното въвеждане на техники и инструменти за модерен мениджмънт и маркетинг. Независимо от това, че сферата на публичния
и некомерсиален сектор се фокусира не върху печалбата, а върху това културата да бъде обществено благо, също се налага осъществяването на принципите на мениджмънта. За да се отговори на формиращите се нови културни
очаквания и естетически вкус, в съвременния етап на развитие пред галериите, музеите, библиотеките и други, на преден план излиза прилагането и осъществяването на методите на мениджмънта и маркетинга.
За да разгледаме темата за спецификите на мениджмънта в културата и изкуството, първо трябва да се запознаем с основните понятия.
Културните институти си имат своята организация и управление. Разликата,
която съществува между мениджмънта в сферата на техническата, икономическата и административната дейност е, че културният мениджър е този, който
обединява художествените, социалните и административните аспекти в служба на културното творчество и културното потребление. Основната специфика
на културния мениджър се изразява в на оползотворяването на благоприятните възможности, които улесняват творческия процес, приближават изкуството
и творците до публиката, дават възможност на работещите в тази сфера както
да практикуват професията си, така и да развият потенциала си. Това определя
културния мениджър като специфично ориентиран към творчеството, институциите и потреблението. Културните организации в днешно време се нуждаят
от адекватна структура, съвременна организация и собствена йерархия.
Тяхната специфика се състои в това, че те са своеобразен център, който е стълбът във взаимоотношенията между различни участници в културния живот:
музеите, театрите, оркестрите, библиотеките и други културни организации,
които претърпяват редица изменения в културното си развитие.
Kaто насочим вниманието си към организационните структури и участниците в културния живот виждаме, че те не са съвършено нови явления. От епохата на Ренесанса навсякъде в Европа започва събирателна дейност.
В интервюто с Вера Петрова за вестник „Култура” [бр. 33, 10.09.2004] на тема
„Културният мениджмънт и отговорностите на таланта” тя споделя, че „има сериозна липса в обучението на завършващите висшите училища по изкуства в
България: как се работи по проекти, как се представят идеи, как се набират
средства за тяхното реализиране...за хора, които вече действат в културата,
„менажират” в различни области и на всички нива и имат нужда от теоретична
и практична – това, което наричаме „тренинг”-подготовка. Съществува теория
на културния мениджмънт, която в България липсва, няма я”. Това са сериозни
дефицити в реалията на съвременността.
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Спецификите на мениджмънта в културната сфера са съвкупност от дейност, обноски, дизайн, стратегия и тактика в управлението и изпълнението на
организацията. Това е най-точният показател дали дадената институция ще
бъде успешна.
За преодоляване на дефицитите налице трябва да е специалист, който да
поеме нещата във вещи ръце. Това е културният мениджър.
Мениджър в културата e основно действащо лице за развитието и просперитета в определена културна сфера.
В бъгарското арт-пространство то се среща като „арт мениджър” и
„културмениджър”.
Тук следва да изведа някои определения за това понятие на български и
чужди научни трудове:
„Лидия Върбанова посочва:„Мениджърът в изкуството се занимава найчесто с области като стратегическо планиране, маркетинг, реклама, връзки с
обществеността, финанси и счетоводство, спонсорство и други начини за привличане на приходи, договорна система, посрещане и изпращане на аудиторията, разработване на проекти, администриране на творческия процес и
посредничество”.
В изследването ‘Профил на културния мениджър или изкуството да управляваш” Биляна Томова констатира: „Професионалист в областта на арт мениджмънта е този, който има дълъг стаж и опит и който изкарва прехраната си
от тази професия..../Функции, умения изискващи се за културния мениджър и
предприемач. Културният мениджър в България се очертава като „ човек-оркестър” - той има многобройни и твърде разнообразни функции и задължения. Като базисни се очертават планирането, маркетингът и търсенето на алтернативни средства”.
Уилям Бърнес в „Management and the Arts”, посочва, че арт мениджърът е
човекът, който създава и уговаря срещите на артиста с публиката. Фундаментът
в управлението на изкуството е творческата енергия и лидерство като умение
да приобщаваш група хора около една обща цел”.
Като разглеждаме пазара на изобразителното изкуство, трябва да имаме
предвид, че то представлява многопосочно, широко и сложно понятие.
Неговата структура бива оприличена на пирамида в основата, на която стоят
участниците – художници, куратори, галеристи и колекционери. В най-високата точка на пирамидата (връх) стоят музеите на изкуството, биеналетата, панаирите за изкуство. Наблюдават се динамични взаимоотношения и зависимости между участниците. Що се отнася до значимостта в отношенията намираме нейният широк смисъл във взаимоотношенията между галериста и музея,
който трябва да „изведе” художника до музея. В същото време музеите в поголямата си част са държавни, а галериите частни. Художникът изпитва трудност при възходящото придвижване по пирамидата. „Пазарът все повече на188

подобява бързо разширяваща се мрежа, която все по-трудно може да се обхване. Пазарът бива първичен (художници, критици, куратори, галеристи, колекционери) и вторичен (търговци, консултанти, аукционни къщи)”.
[Върбанова, Лидия 1997, с.18]
Много е важно обръщайки внимание на тази тема да се спрем и на спецификите като ценови фактор в управлението на изкуството.
За да се определи пазарната цена на дадено произведение на изкуството
трябва да се обсъдят детайли в условията, описани в специализирана литература под наименованието специфични фактори или рафинирани фактори.
Стил и школа в изкуството
Собственият стил, личи по това, че едно произведение, което е по-високо
ценено и съответно има по-добра парична стойност, отколкото произведението, открояващо се с елементи на уникалност. Не рядко арт дилърите отнасят определена творба към даден стил в изкуството.
Размер и предмет на изображението
Творците рядко създават шедьоврите си по определено съдържание и
размери, за да са по-лесно продаваеми. Големите платна често са по-скъпи, но
това няма пряка зависимост. Предметът на изображение би могъл да повлияе
върху цената на търсенето в изкуството, но това по-скоро се влияе от предпочитанията на потребителя и модните тенденции. Като пример можем да разгледаме ценители, които избират картини само в черно и бяло, други с определен размер, само от три цвята и т.н.
Цялостност на произведението
Материалната стойност на едно произведение на изкуствата се влияе от
условията свързани с неговото съхранение, транспорт, монтаж, демонтаж.
Начинът, по който е конструирано произведението има своята определяща
роля – дали произведението би се разпаднало при транспортиране, при силна светлина и дали би могло да съществува продължително време.
Автентичност
За да се продаде едно произведение на по-висока цена то трябва да бъде
със „сертификат за автентичност”. Детайлите в историята на създаването на дадено произведение и промяната на собствеността му, помагат в колебанието
на купувача дали е наистина автентично. Участието в изложби, статии, отзиви
в специализирани издания и каталози са определящи за по-високата цена на
даденото произведение.
Подпис на художника
Подписът на художника е допълнителен, но определящ за цената на дадена творба.
Географска област
Едно и също произведение на изкуството има различна стойност в различни места в държавата и географския регион в зависимост от покупателната
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стойност на населението, жизнения стандарт, други икономически и социални
фактори. Арт дилърите използват този факт като купуват на ниски цени различни творби и после ги продават в пъти по-скъпо.
Сезон, в който се извършва продажбата
Най-добрият период за продажба на произведения на изкуствата в Европа
е пролетта и есента.
Икономическа ситуация
Цените на картините се влияят до голяма степен от тенденциите на развитие в световните икономически пазари. Добрият икономически климат е възможност за предлагане на произведенията на изкуството на по-високи цени и
обратното.
Случайни фактори
Цените на обявените артикули в един търг могат до последният момент да
останат неизвестни до последния момент и накрая да бъдат повлияни от инвеститори, които нямат нищо общо с изкуството. Най – богатият купувач може
да бъде възпрепятстван да дойде на търга и картината да не се продаде на
най-високата цена. [Върбанова, Лидия 1997, с.86-88]
Пазарът е единственото място, където може да се легитимира стойността
на изкуството, въпреки неговата несигурност. Можем да говорим и за дребни
колекционери, които са готови да дадат по няколко хиляди евро, като благодарение на този жест правят 90 процента от оборота. Художниците, които търгуват в хотели, кафенета, ресторанти или третокласни галерии биха имали
шанс за добри постъпления, но до там се стига изключително трудно – галерията трябва да развива името на твореца и да го налага систематически в глобален мащаб. Широко известните арт – среди са местата определени за големите сделки с изкуството. [Върбанова, Лидия 1997, с.18].
Културните институти си имат своята организация и управление.
Разликата, коята съществува между мениджмънта в сферата на техническата, икономическата и административната дейност културният мениджър е
този, който обединява художествените, социалните и административните
аспекти в служба на културното творчество и културното потребление.
Основната специфика на културния мениджър се изразява в появата на
благоприятни възможности, които имат за цел да улеснят творческия процес, приближават изкуството и творците до публиката, дават възможност на
работещите в тази сфера както да практикуват професията си, така и да развият потенциала си. Това определя културния мениджър като специфично
ориентиран към творчеството, институциите и потреблението. Културните
организации в днешно време се нуждаят от структура, съвременна организация и собствена йерархия. Тяхната специфика се състои в това, че ги разглеждаме като център, който е стълбът във взаимоотношенията между различни участници в културния живот, музеи, театри, оркестри, библиотеките
190

и други културни организации, които претърпяват редица изменения в културното си развитие.
Kaто насочим вниманието си към организационните структури и участниците в културния живот виждаме, че те не са съвършено нови явления. От епохата на Ренесанса навсякъде в Европа започва събирателна дейност.
Българското Възраждане поради ред исторически и други причини започва векове по-късно. Края на XIX в. и началото на XX в. имат голяма роля за утвърждаването и развитието на българските културни институции в съвременния им вид, когато се институционализират процесите в българското културно развитие. Първите музейни сбирки се създават в първите читалища през
петдесетте и шестдесетте години на XIX в. Нашите предци още преди 100 години търсят да намерят адекватни решения и построяват културните институции с национално значение- драматичната трупа през 1904 г. прераства в
Народен театър, създаден е Софийския университет през 1888 г., Народната
библиотека през 1879 г. и други. В края на XIX в. към Българската академия на
науките (1869 г.) се създава първоначално Общ исторически музей, а след това
Етнографски, Археологически и Природонаучен музей и т.н. Активизират се
художествените изложби, организират се театрални и музикални спектакли,
създават се печатници и издателства, нови книжовни и просветни организации и редица други. Възникват много посреднически дейности спрямо културното творчество- организиране на изложби, преговаряне с галеристи, общуване с критици. Това дава тласък за развитието на българската художествена култура”. https://drugi.dokumentite.com/art/kulturen-menidjmynt-finansirane-/88429
Всички познати ни културни институции биват създавани с днешното им
предназначение - да бъдат достъпни за всички. С основание може да твърдим,
че и до наши дни в организационния си строеж културните организации съдържат белезите на историческото си пораждане. Въпреки че няма единствен
и безпогрешен начин за управление на една творческа организация, без директор тя би била немислима. Изграждането на организацията се прави около
водещата фигура на директора на галерията, библиотеката, музея и т.н.
Но това, което е в действителност традиционното ни разбиране за културните дейности е, че то често влиза в разрез със съвременната практика и философия на мениджмънта.
Културните организации по устройство, предназначение и начин на работа са доста разнообразни, което води до изискването на един гъвкав и строго
определен начин на управление - по един начин се ръководи една частна
галерия, която не разчита на подкрепата от страна на държавата и сама събира средствата си и ако музеят има един уредник, той по необходимост обединява, реализира и координира всички функции на мениджмънта- от планирането и организацията, до маркетинга и дейностите, които са свързани с връзки с обществеността. Като обобщение на всичко споменато до тук, целите и
191

методите на културния мениджмънт, както и прилагането на мениджърски
техники се характеризират с различия, в зависимост от различния контекст и
естеството на творческата дейност.
Обръщайки, внимание на пазара в България можем да проследим една
неопределена величина, която в същото време няма строго определени,
всъщност изобщо няма пазарни структури. Що се касае до световните мрежи
и пазари, галериите не намират място там. Нейната поява в каналите за сътрудничество е сигурна само при гарантирана продажба. В България не можем да говорим, както за държавна политика, така и за музей на съвременното изкуство. Новаторското в почита на картината се обезсмисля, защото зад
конкретния творец няма легализирана институция за в световните центрове
за съвременно изкуство.
„Другият проблем на пазара е, че има творци, които са перфектни, занаятчии и рисувачи, но не знаят какво е картина в модерния, комерсиален контекст на понятието”.( Калайков, Йордан, Мениджмънт на изобразителното
изкуство).
Това, което цитирах току-що, се оказва, че не е обект на обучение през
тяхната професионална подготовка, наложено като умение, но твърде недостатъчно за утвърждаване на българския пазар. Комерсиализацията на съвременното изкуство в България вече не намира поприще, няма го. Творци с български произход, които са привърженици или по-скоро творци на това изкуство има, но те са извън България (Кристо, Мудов, Солаков, Стойчев, Манев и
др.) - така нареченото второ поколение неоконцептуалисти, 1996-2000г., които намират своята реализация в чужбина. Разпространени у нас са понятията
изкуство с конвенционални и неконвенционални форми, но можем спокойно
да кажем, че изкуството боледува поради дълбоко раздвоената си форма,
която бива изпълнена със съдържание от така наречените традиционалисти
и нетрадиционалисти (концептуалисти). Първите диктуват критерии и поколенчески принцип, поделили са територии и са поставили граници. Повечето
от тях, който имат по-различни представи за съвременно изкуство са преподаватели в художествени учебни институции като с това кръгът се затваря.
По- изявените студенти не без основание предпочитат да завършат образованието си в чужбина като някой от тях остават за постоянно там.
Постоянно повишаващото се внимание към културния мениджмънт се изразява в потребността от изработването и прилагането на анализи, координация, изследвания, маркетинг и реклама. Пораждането на едни непрекъснати въпросите какво точно обхваща мениджърското мислене и дейности, дали
става дума за систематизирано и стратегическо планиране, организиране,
управление и контролиране на културните процеси, намира отговор във факта, че мениджмънтът организира и координира всички тези дейности.
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Като заключение на доклада ми за” Специфики на мениджмънта в културата и изкуството” ще цитирам Питър Дракър, който в книгата си „Нови реалности” дава следното обяснение за понятието „Мениджмънт”:според него
хората от организациите с „идеална цел”, които се смятат за „незасегнати от
поквареността на комерсиализма” свързват мениджмънта с „бизнеса”, което
за мнозина от тях е „мръсна дума”. Но днес и те вече „са научили, че организацията с идеална цел се нуждае от мениджмънт дори повече, отколкото
бизнесът”.
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ОТ ОПЛАКВАЛКИТЕ ДО СЪВРЕМЕННАТА НАРОДНА ПЕСЕН
Деница Д. Василева
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” гр. Пловдив
Резюме: В настоящия доклад съм се постарала да разкрия някои основни предпоставки за развитието на българската народна песен в нейния начален стадий.
В изследванията на много наши изтъкнати етномузиколози се подчертава,че
зараждането на песента започва от т.н. „оплаквалки”, които се изпълняват по време на, за съжаление, тъжни обреди. Те нямат определен текст и мелодия. В момента
в който този който „оплаква” някого или нещо, просто нарежда думи „втъкани” със
съвсем примитивен белег на мелодия. Точно в тези моменти се появяват наченките
на импровизация, която с течение на времето става основен фактор за развитие
на българската народна песен. Така възниква определена мелодия, която е с много
ограничен тонов обем секунда или терца.
В своето развитие българската народна песен претърпява много промени по
отношение на тонов обем, орнаментика, мелодика, ладово и метроритмично разнообразие. Това е и моята цел залегнала в настоящия доклад - да изясня как българската народна песен започва да се развива и как променя своята мелодична
структура.
Ключови думи: народна песен, оплаквалки, импровизация
Abstract: In the present paper, I endeavoured to reveal some main reasons for the development of the Bulgarian folk song in its initial stage.
The research of many of our eminent ethnomusicologists emphasizes that the origin of
the song starts from the so-called “oplakvalki” that are performed during (sadly) sorrowful
rituals. They do not have specific lyrics and melody. At the moment when the person, who
laments over someone or something, simply says one word after another, “woven” into quite
a primitive trait of melody. At these very moments emergesthe beginning of improvisation,
which becomes over time a main factor for the development of the Bulgarian folk song. Hence,
a specific melody comes into being that has very limited tonal volume second or third.
In its development, the Bulgarian folk song undergoes many changes with regard to tonal
volume, ornamentation, melodics, modal and metro-rhythmic diversity. This is also my main
objective underlying the present paper - how the Bulgarian folk song evolves and how, it
changes its melodic structure
Key words: folk song, oplakvalki (laments/mourning), improvisation
„Песен синор няма!” Започвам с този всеизвестен цитат, защото той найдобре описва българската народна песен и нейната безграничност и необятност. Тя достига пределите на всяко кътче от Земята, до което се е докоснала
със своята на пръв поглед „простота”, а в същото време със своята сложност,
пъстрота и уникалност.
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Необяснимо е как толкова малка по територия държава като България
носи със себе си богатството на цели 8 региона, а ако добавим и многобройните микрорайони в тях, цифрата може да бъде значително много по-голяма.
Според специфичните особености на музикалния песенен фолклор на всеки
регион, той се характеризира със своето многообразие откъм мелодия, ритмика и орнаментика. Има много изследвания,(в трудовете на Цветана Романска
„Българската народна песен”,Стоян Петров „Българската народна песен през
вековете”,Петър Динеков „Български фолклор”,Николай Кауфман „Българска
народна музика”), в които са описани особеностите на всяка фолклорна област, традициите, бита и начина на живот на хората в тях. Всички тези фактори
са повлияли по определен начин на маниера на изпълнение във всеки край.В
най-първичните вокални форми древният човек открива „песенния звук” и
своите вокални умения. Различни изследвания доказват, че народът имитира
природните звуци, от които създава мелодии. Най-старинните от тях се състоят само от една музикална фраза и са в тонов обем секунда. За старинността
им говори малкия диапазон на тоновата линия, която не надминава терца, а в
повечето от старите песни и кварта. Подобен род архаични мелодии често са
свързани с определени обреди и ритуали и са неделима част от обредния
процес. Счита се, че между сватбените песни [Кауфман, 1970, стр.13] се срещат
едни от най-старинните образци. Преобладават песни в тесен тонов обем,
съставени от 2-3 тона в секундов или терцов диапазон. При по-новите песни и
инструментални мелодии, които също притежават белези на старинност се
забелязва увеличаване на тоновият обем. Мелодиите най-често променят и
своята форма, а връзката между текст и мелодия ясно показва за възникването на мелодията в основата на текста.
С времето песните претърпяват съществени изменения и преминават в
нова фаза от своето развитие. В последните десетилетия българската народна
песен стана част от съвременният, модерен начин на живот и навлиза все поустремено в живота на младия народен изпълнител, достигайки до своята съвременна интерпретация, запазвайки своите същински корени.
За начален етап в развитието на народната песен според учените етномузиколози Николай и Димитрина Кауфман, Райна Кацарова и Делчо Тодоров,
може да се считат т.н. „оплаквалки”, които се импровизират по време на тъга по
изгубен човек или друга трагична ситуация. И макар да се отнасят към групата
на обредните песни, “оплаквалките” съчетават личната емоция, чувствата и художествената интерпретация на оплакващия, което е същински белег на импровизация. Делчо Тодоров разкрива съществени белези на художествена
импровизация в своя доклад „Специфика и някои особености на българските
тъжачки” [Тодоров, 1971, стр.107] В различните краища оплакванията се срещат под различни имена - „виулици” или „виавици” и заемат особено място в
обичаите и вярванията на местното население.
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Този вид песни са свързани с оплакване на покойният от близките му, възникват при смърт и са израз на тъгата и болката по покойния. Приличат на
неразбираеми виения, излизащи внезапно от устата на оплакващия, но дори и
при тях талантът и умението за импровизация изиграват важна въздействаща
сила, върху слушателя. Жените, които са ги изпълнявали, не са изпъквал „пълната импровизация е чужда за народното творчество, при което винаги новото, което се създава е изградено върху основата на старото, най-често с познатите средства на старото народно творчество.” и с някакви по-значителни музикални качества, но са имали умението да импровизират, да боравят с изрази
и изразни средства, да свържат ритмика и напев, като всичко това се характеризира с високо майсторство и всяка по свой собствен начин умее да внася
елементи на авторство. Това се случва напълно импулсивно и почти внезапно,
породено от емоциите и скръбта, която изпитват. Народната певица Магдалена
Божанкова казва: „То си идва само, от жал. Като ти е жал, само се реди. Тъгата
си го нарежда.” [Тодоров, 1969, стр.260]
“Оплаквалките” често са определяни като песни. Мелодията им представлява еднообразно звучене, включващо импровизации, въздишки, хлипане и
плач, съчетани в многократно повторение на един и същи мотив. Могат да се
посочат примери за оплаквалки, които с времето са се превърнали в песни.
Майка оплаква сина си години наред, а оплакването ѝ звучи така мелодично,
че близките започват да пеят и повтарят нейното оплакване. В някои случаи
оплакването може да се превърне в инструментална мелодия най-често изпълнена на кавал. Орейки близо до гробищата, двама кавалджии се заслушват
в плача на майка, оплакваща сина си. Оплаквателната мелодия се разпространява бързо из селото и скоро и други кавалджии засвирват „Митриния плач”.
Дъщерята на друг местен кавалджия използва обогатената кавалджийска мелодя и нарежда върху нея за друг починал момък и така по-късно се създава
нова песен за друга смърт.
За разлика от други песни, “оплаквалките” се изпълняват еднократно, а импровизацията играе главна роля в създаването на различни мелодии, макар и
по-примитивни, които влизат в народния музикален репертоар. В своята статия „Оплакване на покойници” Райна Кацарова пише, че рядко се случва оплаквачка да се повтори напълно.[Кацарова, 1969, стр.177] Един и същи човек
може да бъде оплакван години наред и всяко оплакване да се различава по
нещо от другите. „То оплакването си е песен, но на песента знаеш мелодията,
знаеш и думите, а на оплакването ни думи знаеш, ни гласа знаеш съвсем определено - слъзи рониш и случваш, нареждаш думите и гласа… То е нящо скорострялно и истинско и направо от душата излиза и същото не можеш да повториш, както си го изпел и изрекъл веднъж”, споделя певицата Пена Грозева.
[Кацарова, 1969, стр.179]
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Николай Кауфман подробно разглежда погребалния обичай „Герман” в
своята статия „Оплакване на „Герман” у капанците”, в която цитира два типа оплаквания. [Кауфман, 1969, стр.155]. Първият тип оплаквания са в духа на бавната речитативна песен, с характерните орнаменти и няколкократни повторения на един тон, докато вторият тип се обединяват в една група, в която се
наблюдава преминаване от напълно импровизирана мелодия към оплакванепесен, която е с ясно оформена мелодия и постоянен, почти нетърпящ изменения текст. При тези типове оплаквалки ясно се откроява маниера на импровизация. Всяка певица влага собствената си емоция и чувства, което ги прави
твърде различни.
В друга своя статия „Близки черти между оплакване и песен” Николай
Кауфман също посочва сходство между структурата на някои видове народни
песни и оплакванията. [Кауфман, 1966]
Димитрина Кауфман в статията „Оплаквания на покойници в България”
пише, че според направена анкета, дали добрите оплаквачки са и добри певици, всички анкетирани отговарят положително. [Кауфман, 1981, стр.267] Това
са певици, които умеят да създават и променят народните песни, да боравят
умело с музикално-поетическите средства на своя район и свободно да
творят.
Райна Кацарова прави кратък анализ на мелодическата линия на оплакванията, при който отбелязва сходства в ладовотонално отношение с българската народна музика. [Кацарова, 1969, стр.188] И при двете тоновата основата е
в еолийскилад. Според нея оплакванията не се различават съществено от народните мелодии и най-често са в еолийска, фригийска, дорийска и екзотична
(хроматична) основа.
Категорично може да се каже, че “оплаквалките” са вид мелодии, които се
превръщат в народни песни и събуждат в българина твореца с неговите импровизаторски умения, чувството му за художествена интерпретация и майсторство в изпълнението и въпреки това Н. Кауфман смята, че „пълната импровизация е чужда за народното творчество, при което винаги новото,
което се създава е изградено върху основата на старото, най-често с познатите средства на старото народно творчество.” [Кауфман, 1969, стр.164]
Факт е, че живеем в един нов и модерен свят, който ни залива с комерсиална музика, която в повечето случаи е с ниски стойностни качества и трудно
може да привлече младия слушател към фолклора. Семейството би следвало
да бъде водещ фактор в съхранението и разпространението на народната песен, а музикално-фолклорните традиции да бъдат подхранвани още от ранна
детска възраст. Нещо, което трябва да е застъпено в учебните програми в началното и средно образование.
Изпълненията на народни песни и предаването им от уста на уста, чрез повъзрастните майка, баща, баба, дядо, братя и сестри е ключа към тяхното съх197

ранение и възприемане от слушателя. Ако той не е бил закърмен с народна
песен би следвало за него тя да бъде неразбираема и непозната.
Българската народна песен преминава през постоянни промени от самото
ѝ създаване до наши дни и е в процес на неспирно развитие. В резултат на
непрекъснатия процес на развитие музикалните творби променят своя тонов
обем, мелодия, обогатява се по отношение на орнаментика и има по-развита
формална структура. Народните песни възникват като вътрешна потребност
на своите създатели - да дадат израз на своите преживявания и мисли. Найчесто техни творци са хора с творчески и музикален талант - певци, кавалджии, гайдари, гуслари. В зависимост от развоя на живота на народа и неговата историческа съдба, непрекъснато се създават нови песни, с нови идеи и
тематика. Всеки певец пречупва песента през своята призма, намесва своя
личен вкус и възгледи. Други се предават от поколение на поколение без да се
развиват или пък напълно се забравят. Създателите на песни са предимно отделни певци, но се срещат и колективно създадени песни макар и по-рядко.
За запазването на песните основна роля изиграва колективното пеене на
един глас. Това е и най-древната форма на изпълнение. Главно хороводните и
седенкарските песни се поддават на колективно изпълнение, поради своята
ритмичност и тонова линия. Песните на седянка са предимно бавни, богато
орнаментирани и чрез тях певецът изтъква своето майсторство в изпълнението. Седенкарските песни са разнообразни по тематика. Срещат се както стари
хайдушки песни, така и съвременни новелистични песни. На седянка се създават много нови песни. Взаимстват се мелодии или стихове от някоя стара песен, едната певица допълва с текст, друга променя мелодията и така всички
колективно участват в създаването на дадена песен. Момите пеят, а момците
им пригласят с кавал, гайда или друг народен инструмент. Всички тези елементи-промяна на мелодичната схема, увеличаване тоновия обем, както и формата на песента, свързани с развитието на народната песен продължават да са
валидни и в днешно време и непрекъснато променят своята стойност и
значимост.
С течение на времето фолклорните изпълнители все повече добавят технически сръчности, които са основа за развитие на техните импровизационни
възможности, а съчетани с техните знания дават своя принос в развитие на
българската народна песен. В резултат през последните години се сформираха и действат активно много музикални състави, които интерпретират български фолклор по нов начин, отговарящ на интересите на младите хора в нашето
съвремие. Слушайки техните изпълнения стигаме до извода, че фоклорът найчесто се „смесва” с елементи от джаз-музиката, класиката, латино стила и др.
Това е съвсем естествено имайки предвид, че музикалната импровизация,
която е характерна, както за фолклора така и за джаза, е традиционно най-използвания изпълнителски прийом.
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С внасяне на нови елементи, както в песента, така и в съпровода на инструментите, песента би станала по-лесно достъпна, по-привлекателна и обичана
от слушателите, към които е насочена. Изводът е, че такъв тип музика се възприема много добре и от хора, които не познават от близо традиционния
фолклор.
Днес българската народна песен в голям процент носи белезите на авторство, тъй като намесата на самият певец в структурата ѝ дава все повече своя
отпечатък за това. Този процес на развитие е един неспиращ процес в нашето
съвремие и когато музикалното образование е достигнало едно много високо
ниво на развитие, думата професионализъм при изпълнение е определящ
фактор за качеството и музикалната форма на българската народна песен.
Затова художествените критерии - интонационна яснота, ритмичност, диапазон, фразировка, стилови принадлежности, музикална импровизация и др. са
основа и ще продължават да бъдат основа за неспирното развитие на българската народна песен.
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ПОСЛЕДНИТЕ КОЛЕДАРИ
(ПО ТЕРЕННИ МАТЕРИАЛИ ОТ С. МИЛКОВИЦА, ПЛЕВЕНСКО)
гл.ас. д-р Зоя Микова
THE LAST KOLEDARI (BY FIELD MATERIALS FROM THE VILLAGES
OF MILKOVITSA, PLEVEN REGION )
Резюме: Текстът представя коледарският обичай от с. Милковица, Плевенско,
както и някои маскарадни практики, които се провеждат паралелно с коледарските и сурвакарски обичаи. Изследователите работили „на терен“ в Милковица, го
определят като най-голямото влашко село в района на Никопол. Разглеждането на
обредните практики, биха осветлили някои моменти от неизвестната история и
произход на милковчани.
Ключови думи: коледари, брезаи, маскаради, зимни празници, Милковица
Summary: The text presents the Christmas customs of the village of Milkovitsa, Pleven, as
well as some masquerade practices that take place in parallel with other winter customs.
Researchers worked „on the field“ in Milkovitsa, defining it as the largest village in the region
of Nikopol. Examination of ritual practices would highlight some of the unknown history and
origins of the Milkovians.
Key words: koledari, brezai, masquerades, winter holidays, Milkovitsa
Настоящият текст представя коледарския обичай в с. Милковица,
Плевенско и някои действия, които се провеждат паралелно с коледарските и
сурвакарски практики. Текстът е част от по-голямо проучване, върху обичаите, историята и културата на населението от Милковица, което се опира върху
лични теренни наблюдения и документи, събирани в различни интервали от
време.
Село Милковица е разположено в Средна северна България, от източния
бряг на р. Вит и отстои на няколко километра от р. Дунав. Специално проучване върху духовната и материална култура на селището няма, но в годините
след демокрацията, за кратко на терен работят предимно лингвисти от
Българска и Румънска страна. Селището и околните му представляват интерес
за изследователите, заради наличието на билингвизъм у населението.
Изследователите определят с. Милковица, като най-населеното влашко село в
района на гр. Никопол, но повечето респонденти в това проучване категорично заявяват изконния си български произход и принадлежност към българската народност. Самостоятелно проучване за милковчани не е правено, което до известна степен затруднява категоричното твърдение за етническия
състав на жителите.
Този текст няма за цел да изяснява произхода на населението, но знанието
за традиционните практики и инициационния обред при мъжете, би позволил
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да се осветлят някои неизвестни факти, които имат отношение към историята
на селището и жителите му.
В тази връзка би следвало да припомним разработката на Тодор Джиджев,
който разглежда коледните песни в теоретичен и сравнителен план в монографичния си труд49 като прилага български и румънски коледни песни.
Позовавайки се на Пьотр Караман, Джиджев потвърждава необходимостта от
разглеждане на обичая Коледуване в балкански ареал с оглед на общите корени на народите, исторически моменти и религия на народите.
Най-възрастните информатори в това проучване разказват, че в миналото
Бъдни вечер и Коледа са се отбелязвали по стар стил (6 и 7 януари).
Задълженията за Бъдни вечер в домакинството са разпределени и всеки отрано се заема с изпълнението им. Някои информатори пазят спомени за това, че
в светлата част на деня преди Коледа, момчета обхождат домовете с приготвени пръчки - кърлик (гега – бъл.). Всяка пръчка има три разклонения, подобно
на старите сурвачки и в знак на благодарност домакините приготвят кравайчета, за да закичат кърлика. (Л.М. ♀ р. 1941 г. и Ц.П. ♀ р. 1936 г. зап. З.М. юли
2018). Денят се нарича Ажун и на него се изричат словесните благопожелания
на момчетата. Във всяка къща те подвикват следните думи:
На влашки:

На български:

Буна зуа ла АЖУН!
Друм бун, час бун,
дъм колаку ши кърнате,
съ ма дук ла алтъ касъ,
съ гасъск о фата фрумоаса,
ши сън дя о печиоара граса.

Добър ден на Коледа!
На добър път, на добър час,
дай ми кравайче и кърначе,
да отида в друга къща,
да намеря една хубава мома,
И да ми даде една дебела пържола.

(Л.М. ♀ р. 1941 г. и Ц.П. ♀ р. 1936 г. зап. З.М. юли 2018).
Този ритуал наподобява действията на малките коледарчета от т.нар.
Малка Коледа, когато деца обхождат домовете „за здраве“, без да присъства
инициационния момент като при ергените.
Най-очакваният момент в нощта на Бъдни вечер е пристигането на коледарската дружина. Коледарите ходят на групи в зависимост от това колко ергени и мъже има в селото, като с тях задължително се придвижват цигулар или
кавалджия. В миналото в Милковица е имало няколко дружини, обикновено
обособени по махали. Ето какво научаваме от думите на Д.Н.: „…Събират се 12
човека и обикалят 12 къщи, и то става сутрин. Пеят коледарски песни.
49
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Организират се на три групи по четири човека. Задължително им приготвяме пита и я украсяваме с ябълки…“. (Д.Н. ♀ р. 1933 г., зап. З.М. декември 1992 г.).
Милковските коледарски дружини са съставени от женени мъже и ергени.
В дружината мъжете се разделят на т.нар. кляти – (клята - група от 3, 4 души).
Участниците в групите се наричат колиндатори (вл.) и коледари (бълг.) и на
Колинд (Коледа – бълг., Крачун – вл. – б.а.) изпълняват т.нар. колинди (песни
или словесни благопожелания за празника).50 В домовете коледарите изпълняват песен за стопанството, за всеки член от семейството, за стоката, мъжете
благопожелават успешна и плодородна година. Всяко домакинство задължително подготвя за коледарите питка, като отгоре в малки кладенчета се поставят различни зърнени култури. След почерпката от домакините, коледарите
стават от масата и всички с дясната ръка подхващат този специален обреден
хляб - колак (хляб). В това време групата изпълнява леки равномерни движения нагоре и надолу, сякаш отмерва говора на най-опитния, който изказва
благословията (Орария – вл. Урарея туртуй – рум.; благословия за хляба –
бълг.), за стопаните, домочадието и стопанството им. При последното ми пребиваване на терена през м. март 2019 г. успях да документирам „Орарията“ от
последния станеник на най-дълго просъществувалата коледарска дружина групата на Йордан Гергичанов (дядо Дане – р. 1935). Освен дядо Дане в тази
махала е имало още няколко души, които са изпълнявали този текст, но бързо
са забравили благословията, след като практикуването на обичая е преустановено и групите не са се събирали. Друг изпълнител на „Орарията“ бе
Божидар Шутов51.
Групата, в която са участвали Йордан Гергичанов и Божидар Шутов е поддържала коледарския обичай в Милковица активен сравнително дълго време
- почти до края на изминалия ХХв. (1995 г.). Днес от тази група, която всички
милковчани са очаквали с нетърпение, между живите са останали четирима
души - Йордан Гергичанов, Зинко Стойков, Славчо Юцов, Цветан Гойчев52. (Виж
Снимка №1 и Снимка №2)

50 Произхода на зимните обредни практики и влиянието им от древните „календи“ и от гръко-римските „каланди“ при
балканските и европейски народи е разглеждано от различни български и чуждестранни изследователи – Ив. Шишманов,
М. Арнаудов, П. Караман, Т. Колева, т. Джиджев и др. (Джиджев, Т. 1998:126).
51 Поради влошеното здраве и скорошна кончина на Божидар Шутов (Божик) през 2018 не успях да документирам
неговото изпълнение. Съпругата му потвърждава, че той е заучил текста на Орарията от Йордан Гергичанов.
52 На Снимка № 1 един от съставите на коледарската дружина в с. Милковица – първи ред долу отляво надясно –
Борис Диков (Дика), Димитър Нуков (Доче), Добрич Цанев (Биш), втори ред отляво надясно – Панчо Вантев, Цветан Бебев,
Йордан Гергичанов, Радо Отравов (дудук), трети ред отляво надясно – Боян Пелев (не са сигурни за малкото име), Йордан
Диков, Георги Вардолов, Цветан Караджов, Васил Уруков(Васко але Бряза), Младен Вардолов (Денчо), Божидар Шутов
(Божик). През годините напред, в групите постепенно се включват Славчо Юцов, Цветан Гойчев, Зинко Стойков, Ангел
Гойчев, Ваньо Гойчев, Любомир Гойчев, Александър Нуков (Санде), Мирчо Пиличев, Кръстю (Крачун)…. респондентите не
си спомнят фамилията, Тодор Горнягов, Борислав Свицов (Свица), Марин Пенев, Валери Кузманов, Стефчо Нуков и др.
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Снимка №1

В нашите разговори всички респонденти свидетелстват, че целият коледарски обичай, който са изпълнявали в домовете, е звучал изцяло на влашки
език. Благодарение на съпругата на Божидар Шутов, Еленка (леля Ленче) успях
да дигитализирам 6 песни, които представляват автентичен запис от едни от
последните изяви на коледарската дружина. С помощта на Йордан Гергичанов
и благодарение на усърдието му да съхрани цикъла коледарски песни, успях
да възстановя текстовете на 24 коледарски песни, които са част от репертоара
на милковските коледари53. Всички възстановени песни са на влашки език,
като едновременно притежават черти на румънския и българския коледен цикъл по отношение на метро-ритъм, интонация, стихосложение, рефрени, формообразуване, приложение и момент на изпълнение. В коледарския цикъл
песни задължително присъстват песни за „из път“, за дома, за стопаните, за
всеки член от семейството. (Виж пример №1)

53 Благодаря за съдействието на родителите ми Илийчо и Росица Микови, както и на Йордан Гергичанов за помощта,
която ми оказват при транскрибирането и преводите на текстовете.
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Пример №1 Дъ фете - за момичета 54

Единственият коледарски образец, който съм документирала на български език е изпълнен от моя дядо Ради Миков по време на първите записи в
Милковица от 1992 г. Нито един от респондентите ми, които интервюирах през
2018 и 2019 година, не си спомни тази песен.55 (Виж пример № 2)
Пример №2

Този пример носи специфичните коледарски рефрени за песните от
Средна северна и Североизточна България, организация на стихосложението
типично за коледарските песни в България (4+4), двуредична строфа, комбинирана метрична група по отношение на метроритмична организация и др..
Сред наличния теренен материал от Милковица, не успях да документирам
други обредни песни изпълнявани от мъже. Както споменава Данка Цветкова
„…песните, изпълнявани от мъже са с различна функция по отношение на
женските, [….] мъжките обредни песни са само коледарски.“[Цветкова, Д.
2014, с. 60].
Коледарите са облечени в традиционни костюми с черни панталони и навуща за краката, с везани ризи, оранжево-червен пояс, връхни дрехи, а също
и с черен калпак. Задължителен атрибут за всеки коледар е бастунa, като покъсно към този костюм, мъжете добавят и по едно перо от фазан на калпаците
си. (Виж снимки № 2, №3 и №4).

54 Този пример ми беше изпят от Йордан Гергичанов, Еленка Шутова, Зинко и Виолета Стойкови
55 Допускам, че примерът може да е овлашен или да е част от по-ранния репертоар на милковчани. Възможно е дядо
ми да е заучил примера от друго населено място.
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Снимка №2

Обхождането на домовете продължава във всяка къща, до сутринта, а понякога и до обед. Обикновено, предварително е уговорено коя къща ще се
посети последна. В нея домакините задължително приготвят супа за коледарската дружина, а също по време на тази обща трапеза мъжете описват и разпределят събраните дарове. Обхождането завършва със събирането на всички групи в центъра и общо хоро на коледарите и населението.
Снимка №3

Снимка №4

Архивните фотоси ни разкриват и лицата на музикантите, които са съпровождали коледарските дружини. Най-често това са изпълнители на дървени
духови инструменти - дудук, кавал или овчарска свирка, цигулка. В групите
през годините участват музикантите – Радо Ангелов Отравов (Душо, р. 1912,
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снимка №1), Марин Гунев Търнокопов (дядо Туфа, р. 1925 г. – снимка №4:
Гаврила ???, р. ??? – снимка № 3, Кръстьо Цветанов Пиличев р. 1919-1990г. цигулка и Нико Гаврилов Рамов р. 1913-1991г., китара – Снимка № 5). По време на
теренните проучвания в с. Милковица, успях да документирам единствения
жив по онова време - дядо Марин Търнокопов.
Снимка №5

ОРАРИЯ (на влашки език)
Ур, чок, бок!
Скулац фрац, ши кумнац,
скулъ Бадя, ши скулъ Бадица.
Съ дусъ ла търгу лъудат, алясъ ун лок курат.
Алясъ валя вадинулуй, валя розалинулуй.
Аръ ън кручиш ши ънкурмеджищ.
Ну лъсъ лок съ паскъ нич ун бобок.
Бадя гръу рошу съмъна, ши дън гуръ сковънта…..
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БЛАГОСЛОВИЯ (на български език)
Хей, клюн!
Събудете се братя и братовчеди!
Събуди се Бадя, събуди се Бадевица.
Отиде на прехвалените нивя,избра едно чисто место,
избра поливна низина,низината розмаринна.
И изора направо и криво.
Не остави място дори, едно пате къде да пасе.
Бадя посади червено жито, и със уста молеше……
(Зап. З. Микова, респондент Йордан Гергичанов – р.1935 г., 01.03.2019 г., с.
Милковица, Плевенско)
Всички интервюирани (документирани) респонденти по време на проведените теренни записи в годините потвърждават, че в миналото с коледарите
се придвижва и група маскирани. В с. Милковица маскираните са само трима
души и са облечени като турчин, кадънка и мош Крачун (дядо Коледа). Често
общото название на тези маскаради е брезаи.56 Турчинът, кадънката и мош
Крачун играят и забавляват стопаните, които ги даряват с различни храни,
орехи и пуканки, ябълки и сушени плодове. Всичко дарено на коледарите се
събира от Мош Крачун.
Тези маскарадни персонажи, т. нар. брезаи, се откриват в коледарския и
сурвакарския обичай на Васильовден в с. Милковица. Но докато образите по
време на коледарските обхождания във времето са се установили около турчин, кадънка и мош Крачун, то при сурвакарските брезаи няма ограничения за
възраст, пол и персонажи. Често новогодишните брезаи са семейни групи маскирани лица, които обикалят съседските домове за забавление. Най-често се
правят образи на мечка, цигани, кадънки, а по-напред в годините някои респонденти свидетелстват за образа на Камила. За направата на „Камила“-та често използвали кобилица и чул, като в този образ влизат двама души. По време
на проучването не успях да открия нито един снимков материал, който да визуализира Камилата. Сред маскарадните образи от България откриваме
Камила в района на Карловско и селата от Средна гора и Югоизточна Тракия,
където игрите се организират по време на Сирни заговезни. Разказите на респондентите за пресонажа Камила ни препращат в търсене на връзки с населението на Средна Западна България (Кюстендилско). Описание на практиките
от този регион на България откриваме у М. Арнаудов, където „…момци и мла56 По-голяма част от интервюираните твърдят, че думата брезаи (брезая) е влашка. В румънската традиционна култура
се открива маскараден персонаж с това име. При описанието на румънския маскараден образ, М.Арнаудов тълкува името
на персонажа. Авторът прилага и примери от други езици като посочва, че името breaz или brez има български корен и
значение „пъстър“, и се употребява за описание на характерни видими белези у животните, най-често черно-бели, подобни
на кората на дървото бреза. От там произхожда и едно от най-популярното словосъчетание в българския език „брези биволи“. [Арнаудов, М. 1972:110-111].
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ди мъже се събират вечерта на Богоявление да приготвят джамала […]. Друг
става камила…..“. В Краище (Босилеградско), „…от Коледа до Ивановден ходят
коледари […] и джамалари.“ [Арнаудов, М. 1972, с. 46-47].
По спомени на дядо Марин Търнокопов (Туфа), който е един от музикантите съпровождали коледарската група в Милковица, често Камилата танцува
под звуците на ръченица. По време на разговора ми с музиканта от 1992 г. успях да документирам мелодия, която по думите му в миналото се изпълнява от
дудук и гъдулка, а по-късно гъдулката бива заменена с цигулка57.
Задължителен елемент за брезаите и за маскираните в с. Милковица са големите клепала, с които се издава звук, а също и викове като „АУ-У“ и „А-А“
пред домовете на съселяните. Тези действия отново кореспондират с описаните от М. Арнаудов и Д. Маринов материали за района на Краище
(Босилеградско), където един от маскираните персонажи възпроизвежда звукове като котка, мяучи58, а според данните на двамата изследователи, подобни
обичаи са разпространени „…в цялата Кюстендилска и Изворска околия, както и във Вранянско…“ [Арнаудов, М. 1972, с. 49-50]. В района на Казичене,
Софийско, в коледарската дружина също присъстват три маскирани образа,
които „мяукат“ и се наричат „мачки“ (котки). [Арнаудов, М.1972, с. 50].
В Милковица, при появата на домакинството, маскираните спазват звуково
табу и удрят стопанина с дрянови клонки по гърба, докато не ги дари с дарове.
На тази разнородна група се даряват най-често храни - баница, сладки, бонбони и вино, колачета, и много по-рядко пари.
Разпространението на коледарския и сурвакарския обичай, както и на
маскарадните игри на Балканския полуостров, ни насочва към подобни практики, образи и игри в нашите съседи.
Ето какво четем от описанието на М. Арнаудов за тези практики: „… Някъде
в кралството (Влахия – б.а.), край Дунав, коледарите с бразаята правят чета
от 30-40 души….пред коледарите вървят трима вестители, нар. „котки“. Те
просят на български език,…..след това идват коледарите, 10-15 души, и пеят
пак на български (colindul este in limba bulgareasca) с рефрен: „colade, coladele“.
Показва се най-после бразаята: момче в кожена аба, което скача на 4 крака
като мечка и трака с дървената човка на щъркел….“ [Арнаудов, М. 1972, с. 65].
Образа на бразаята, който описва М. Арнаудов се открива в документалните
фотоси, но очевадно милковчани го назовават Мош Крачун.
За песните М. Арнаудов уточнява, че няма данни и записани образци.
Румънската „бразая“ и другите маскаради се родеят с образите на джамалари,
старци и коледари от Западна България, което дава основания на М. Арнаудов
57 Мелодията на тази ръченица, дублира песента „Добро утро свате“, която се изпълнявала по време на сватбения
обичай в дните след свождането на младите и при размяна на гостуванията между двата рода.
58 Тези звукове напомнят „мяучарите“, а персонажите за т.нар. „ мечкадари“ на Васильовден, откъдето идва е едно от
названията на маскарадната група „мяучари“. [Арнаудов, М. 1972:50]
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да заключи, че „…Очевидно обичаят на румъните се осланя преди всичко на
практиката у старите арумъни на Балканския полуостров, която пък се родее, поради общия извор, с обичаите у сърбите….“. [Арнаудов, М. 1972, с.110].
Това още веднъж показва общите балкански корени на тези маскарадни прояви в зимния цикъл, което личи и от описанието на практиките в Милковица.
Откриването на маскарадни групи в коледарския и сурвакарския обичай
вероятно е повлияно и от постепенното изместване на празничността от
Коледа към Нова година преди 1989 г. и обратно, с възвръщането му след 1989
г. Допускам, че преди демократичните промени, традицията е била изместена
с цел съхранение на обхождането на домовете от маскирани групи, което по
спомени на респондентите е продължило сравнително дълго до 1995 г. (Р.К. ♀
р. 1955 г., зап. З.М. декември 1998 г.) Също така, както бе споменато по-горе,
маскирани са се предрешавали чак до Ивановден, като са идвали и групи и от
съседните населени места. На въпроса: „…Кога се организират кукерските
групи и маскарадните игри в Милковица?“, респонднетите отговарят: „…И
на Нова година и на Коледа, а най-много на Ивановден. Кукери (маскирани) минават с коледарската група и на кукерите викат брезаи. Ходат (най-често
маскирани са –б.а.) трима души – турчин, кадънка и един като дядо Коледа…“(
Д.Н. ♀ р. 1933 г., зап. З.М. декември 1998 г.)
Според Т. Балкански, милковският Кукеровден се нарича Калушари.
[Балкански, Т. 1999:90]. Нито един от респондентите не потвърди това негово
описание, независимо, че Балкански е работил на терен в Милковица, по същото време, в което са провеждани теренните записи и в настоящото проучване от мен. Единствената препратка за думите му откриваме в машинописен
текст предоставен от НЧ „Иван Вазов 1928“, в който е описан обичая Калушари
- по спомени да Паско Джанов – един от последните участници в калушарския
обред. Няма данни кой и кога е записал тези спомени на Паско Джанов.
Участниците в групата на милковските коледари и в калушарската дружина
частично се припокриват. Вероятно това е насочило авторът към подобно заключение. Вероятно към времето на документиране на текста в читалището е
имало подобни индикации, но този процес не е описан и наблюдаван.
Допускам също, че Т. Балкански има предвид описаните от М. Арнаудов групи,
които в т.нар. погански „Мръсни“ дни от Коледа до Водици обхождат на чети
селата и прогонват „злите духове, злите сили, караконджоли“ и др., най-често
назовавани в народната демонология русалии, демони, самодиви и т.н. „…северно от Балкана,….(маскарадните, кукерските игри – б.а.).. са загубили предишната си живост, лишили са се от някои съществени елементи и клонят
към изчезване, когато в Македония пък е настъпило прикрепване към коледния цикъл празнични обичаи и смешение с други религиозно магически преживелици, т.нар. русалии….“ [Арнаудов, М. 1972, с. 7]. Постепенно в някои регио209

ни на страната, русалийските игри се сместват с обредите от зимния цикъл и
домовете се обхождат по време на 12-те дни от Коледа до Йордановден. Поразпространено в България, в това число и в Милковица е вярването, че тези
същества се прогонват в т.нар. Русалска неделя, която се отбелязва след
Петдесетница.
Както бе потвърдено и от текста на М. Арнаудов, кукерските и маскарадни
игри в Северна България не са така масови и постепенно са прикрепени към
коледарския цикъл. Описаните обичаи на милковчани от коледно-новогодишният цикъл не се отличават значително от познатите практики в цяла
България, напротив – в тях са преплетени образи и елементи от различни периоди от развитието на фолклорната култура.
Персонажите от с. Милковица се родеят с образите на ешкари (мечкари)
(Костурско и Воденско), джамалари (Скопско), василичари (Охридско), сурваскаре (Благоевградско) камилари (Средногорие и Родопи), бразаи (на север от
р. Дунав). Връзки и образи се откриват и с практиките разпространени в
Трънско, Босилеградско, Царибродско Вранянско, Пиротско, някои райони на
Източна Тракия59. [Арнаудов, М. 1972, с. 68-80]. В тази сложна амалгама могат
да бъдат потърсени връзки с практиките на много региони и преди всичко с
населението на западна и югозападната част на страната ни, дори и извън границите на днешна България в земите на Балканския полуостров.
Общите корени на милковските практики от зимния цикъл се откриват и в
различните прояви на русалийските (калушарски) игри, разпространени също
в тези територии на България, както и смесването им със зимните практики по
време на т.нар. „.Мръсни дни“ от Коледа до Йордановден.
Днес посещенията на домовете в Милковица продължава, под организацията на НЧ „Иван Вазов 1928“. Практиката е възстановена през 2017 г., като
участват преди всичко момчета. През 2018 г., групата, която посети домовете
на милковчани е смесена, като включва и момчета, младежи и мъже, което
още веднъж потвърждава желанието на населението за възстановяване, съхранение и приобщаване на младото поколение. Ритуалът се изпълнява изцяло на български език, като се употребяват общоизвестни благопожелания,
наричания и песни. С групата не се придвижват музиканти и маскирани персонажи както в миналото, но независимо от това всички милковчани с умиление
очакват скъпите гости и така възкресяват спомена за „Последните коледари“ в
с. Милковица.

59 Михаил Арнаудов цитира описание на Л. Каравелов, за Камила по Коледа, която се прави в района на Източна
Тракия, като го определя за уединено „…В едирненските села, пише Л. Каравелов, българите правят на Бъдни вечер, срещу
Коледа Камила от различни кърпи и дрипи и я носят от къща в къща….“ [Арнаудов. 1972:74] [Каравелов, Л. Знание ІІ, 1876,
59 – бележка 7, под черта].
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„НАДКА КАРАДЖОВА-ЖИВОТ КАТО ПЕСЕН“
(ОПИТ ЗА СИНТЕЗ НА ЖИТЕЙСКИ И ТВОРЧЕСКО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПЪТ)

„NADKA KARADJOVA-LIFE AS A SONG“
(EXPERIENCE OF SYNTHESIS OF LIFE AND CREATIVE-PERFORMING ROAD)

ИвайлоТодоров Василев
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Резюме: В настоящия доклад е представен житейският и творчески път на
Надка Караджова. Споделени са нейни спомени и интервюта, както и мнения от изтъкнати личности за нея свързани с българският музикален фолклор.
Ключови думи: Надка Караджова, Български, музикален, фолклор, Пазарджишки
регион, Песни от Пазарджик, Пазарджишки песенен стил.
Summary: This report presents the life and creative road of Nadka Karadjova. Her memories and interviews, as well as opinions from distinguished personalities about her related to
the Bulgarian musical folklore.
Keywords: Nadka Karadjova, Bulgarian, musical, folklore, Pazardjik region, Songs from
Pazardjik, Pazardzhik song style.
Като творец оставил огромно песенно наследство, Надка Караджова заема
почетно място в българското фолклорно изпълнителско изкуство. Тя е пример
за човек открил своята мисия в живота и останал верен на нея до последният
си дъх. Силният ѝ творчески пламък не загубва блясъка си нито за миг и белязва нейния житейски път не само с популярност, но и с огромна всенародна
обич. За нея песента е като олтар, пред когото богоговее и принася в дар прекрасния си глас. Освен многобройното песенно наследство, тя ни завещава
любов и респект към българската народна песен, ценен съвет за всеки певец:
„...Вижте, българската народна песен може и да е просто нещо, но не е за прости хора…В нея има цяла една философия. Тя трябва дълбоко да е влязла в душата на човека за да може да я разбере. Народната песен не само се пее, тя се
преживява...” (Надка Караджова)[1].
Всеки човек, появявайки се на бял свят, идва със своята мисия и е орисан с
дарба. Съдбата на Надка Караджова е предначертана още с появяването ѝ.
Ражда се на 14 март 1937г. в пазарджишкото село Триводици, в семейство, където музиката е на почит. Тя е най-малкото от общо четирите деца, но и найталантливото. Големият род Караджови - все музиканти и певци - се преселва
от с. Левски в с. Триводици след Първата световна война. Ето какво разказва
певицата: „Дядо ни Кръстьо беше баш певецът на рода. Аз не го помня, но неговите връстници ( някои от тях живяха до 90 години) казваха, че орачите оставяли ралата си, жетварите-сърповете си, за да го слушат...С песен оти212

вал на нивата, с песен работел и с песен се връщал. Всички така го помнят. И
докато бяха живи наборите му, разказваха за него и за песните му. Дори ми
дадоха една негова песен, която записах - "Майка на Вела думаше“.[2]
Гласовитата Надка Караджова расте заобиколена от певци - родителите ѝ,
сестрата на баща ѝ, брат ѝ Данчо. За баща си тя казва: "Той е виновникът да
стана певица". От всички тях певицата трупа огромен репертоар. Жетварската
песен "Сама ли си, Петрунке ле, ден жънала" научава от майка си, а от леля си
събира около 200 песни. В спомените си певицата отбелязва, че освен песните
"в рода ни има и една друга традиция, която се предава във всички поколения
-музиката.... тя ни свързва в семейства. И при дядо ми и баба ми е било така, и
при родителите ми, и при мен, и при щерка ми.“ Всички спазили традицията да
се женят за музиканти. „Големият ми брат взе баш певицата на селото. Това
е - трябва да пееш, за да дойдеш в нашия род".[2]
Творческия път на Надка Караджова започва от родното, село от селските
седянки и мегданските хора, единствените места за изява на даровитите певици по онова време. Нейния глас не остава незабелязан и ръководителя на
самодейния колектив я кани да стане част от него. През 1952 г., участва със
същия този състав на фестивал на художествената самодейност в Пловдив.
Там Надка изпява и няколко солови песни. За неин късмет на фестивала присъства и Филип Кутев, който я кани да стане част от Държавния ансамбъл за
народни песни и танци. Едва на 16 години тя става част от новосформирания
ансамбъл. Мария Кутева казва за нея: „Малкото пеещо момиче, ласкаво наричано от колежките си „врабчо“, порасна в ансамбъла и като човек, и като певица и като артистка, за да стане безспорна изпълнителка и в колективните пиеси, и като солираща в тях, и като самостоятелна певица на народни
песни от родният си край“[3]. Само за 20 дни с помощта на по-опитната си
колежка Верка Сидерова, Надка Караджова научава репертоара на хора и заминава на турне в Чехословакия. Седмица по късно от хора наброяващ 40
певици са избрани само 7 за турне в Сирия.“ За мое учудване и щастие и аз бях
между тях“-казва Караджова. През 1955г. е избрана да представлява българската народна песен и на Петия Световен младежки фестивал във Варшава
(5th World Festival of Youth and Students), в който вземат участие 30 000 млади
хора от 114 страни. Трябвало да пее „Драгана и славей“. Преди излизането на
сцената Мария Кутева ѝ казва: “Надке представи си, че ти си Драгана и трябва да надпееш славея“. С Ансамбъла посещават и четирите континента:
Европа, Азия, Африка, Америка, като навсякъде нейния звънлив, чист глас
изправя публиката на крака.[4]
Във вокално-изпълнителската практика е известно, че освен гласовите
данни, всеки певец трябва да работи върху усъвършенстването на вокалната
си техника, да обогатява музикалната си култура, да черпи от опита на утвър213

дените майстори в изпълнителското изкуство. За младата Надка Караджова
такава важна роля изиграва голямата Вълкана Стоянова, за която певицата
разказва: „...Чух по радиота един истински бисерен глас, който пееше „Нягол
на Милка думаше“ под съпровода на големият кавалджия Драган Карапчански.
Не знаех, че това е Вълкана Стоянова....След години когато се запознах със нея
дойде истинското щастие да пея заедно със нея.“[5]. При съвместната им работа, младата певица непрекъснато попива от Вълканиния опит и певческите
ѝ умения, стреми се да достигне нейната висота на майсторство. Трупайки
практически опит в Ансамбъла и вземайки пример от най-добрите, Надка
Караджова достига завидно певческо ниво. Не случайно е смятана за еталон
на Пазарджишкия фолклорно-певчески стил.
Пазарджишкият музикално-фолклорен диалект (Западна Тракия) е преходен регион, който едновременно носи черти на тракийския и шопския стил.
Спецификите на пазарджишкото пеене ни разкрива Данка Цветкова в
своята дисертация „Пазарджишкия фолклорно-певчески стил локалните му
прояви в някой селища от региона“: „Пее се във висока теситура с характерното открито звукообразуване, ниска позиция на звука (която не се направлява от главовия резонатор) с директно експониран звук. Певческата атака
е твърда. Ларинксът е освободен, в непринудено положение – от една страна
за пренасянето на речевата интонация върху певческата и от друга – за да
може да се изпълни специфичната орнаментика, с превес на щрих нон-легато.
Гласовете са предимно високи, ярки, с особен блясък и звънливост - характеристики валидни цялостно за Пазарджишкия регион. Шопското влияние се
чувства главно чрез певческите похвати „тресене”, „провикване”, встъпителен тон, недоизказване на текста. Местното „тресене” обаче, се отличава
от шопското по структура, маниер на изпълнение, щрих и теситура.
Малкият тонов обем на мелодиите в песните позволява изпълнението им в
по-висока теситура”. [6][1; 37стр.]
За стила в Пазарджишко, д-ра Д. Цветкова пише: „Певиците от
Пазарджишкия регион са с високи гласове, пеят във висок, певчески регистър,
подпомогнат от високите певчески форманти (без участие на главов резонатор), с богата обертонова палитра и изключително мека, кадифена окраска на тембъра. Този стремеж към високия регистър се култивира от ранна
възраст на принципа на подражанието.
В историята на пазарджишкото женско певческо изкуство са записани не
едно и две имена – Спасия Джуренова, Лазарина Янакова, Спаска Маринчева,
Стоянка Коева, Мария Пеева, Мария Топева, Цветанка Варимезова и много други
– но най-ярък пример за пазарджишкия женски стил на пеене и като потвърждение на казаното по-горе, е народната певица Надка Караджова. Не случайно
нейното певческо майсторство е еталон за пазарджишки стил на пеене.
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Гласът ú носи специфична звучност, навяваща асоциации за звън на чан или напомня трелите на тънка струна. “Гъвкав и повратлив, той тече на всички посоки, като извайва фантастично заплетена мелодия, която зашеметява.”
Наричат я „майстор на детайла” – с една „извивка” може да разтупка сърцето на слушателя и да запали огън в душата му. Въпреки многобройните ú дългогодишни прояви в народно-песенното изпълнителство, у нея се е запазил чистият, неподправен маниер на пеене, същевременно значително усъвършенстван според изискванията и характеристиката на регионалния певчески маниер. Певческите похвати, които използва са типичните за народно-песенната
практика – простичко и достъпно поднасяне на песента, но придружено с омагьосващото въздействие на дарбата ú върху публиката. [6][1; 46-48 стр.]
Песните на Надка Караджовав по-голямата си част са подбирани с много
вкус от самата нея. Всяка една е красива и по мелодия, и по текст, с разпознаваемия личен почерк на изпълнителката. Особено бавните песни от репертоара
ѝ звучат волно, широко, сякаш в тях е втъкана цялата човешка философия и
мъдрост. В творчеството на Надка Караджова личи високо майсторство, изработени до последният щрих и детайл. Всеки орнамент е изпълнен със забележителна точност и лекота. Пеенето ѝ е така изкусно, че у слушателя се създава
чувството за нещо неземно. Песните ѝ ни карат да обърнем внимание на красивото и стойностното в живота,да бъдем благодарни и горди, че сме българи.
Трябва да се подчертае и ролята на големите композитори като Филип
Кутев, Коста Колев, Сгефан Драгостинов, Красимир Кюркчийски, които по впечатляващ начин ни представят народното дарование. На обложката на първата дългосвиреща плоча на Надка Караджова (изд.1984), Борислав Геронтиев е
написал: „Вродената ú дарба да пее органично се съчетава с школовка, която
не накърнява първичното и самобитното у певицата, а продуктивно работи за него.“[7]
За Надка Караджова, диригентката на хор „Космически гласове“-Ваня
Монева, споделя: “ …. явих се на конкурс за диригент на народния хор на
Националното радио. Имах щастието да го спечеля и да дирижирам един изключителен хор, който впоследствие понесе името "Мистерията на българските гласове", дадено от Марсел Селие... В него бяха най-големите певици на
България - Олга Борисова, Калинка Вълчева, Калинка Сгурова, Янка Рупкина,
Надежда Хвойнева, Павлина Горчева... Не мога да изброя всичките. Та имах потребност да се занимавам с такова хорово изкуство. И затова през 1994 г.
реших да направя свой хор. Започнахме с Надка Караджова и квартет "Славей".
"Заставам зад теб!", каза ми тя. Препоръча ми гласове, от които имах нужда.
И така постепенно се събрахме 22 певици.“[8]
Освен с индивидуалните си изяви, Надка Караджова взима дейно участие и
в хоровете “Големите български гласове“ и “Ангелите“. За работата си в тях са215

мата тя споделя: „Аз минах през хоровете. Когато ухото ти е свикнало с хармонията на 6 или 8 гласа и се ограмотиш, по друг начин почваш да чувстваш музиката. Колегите ми знаят много добре,че мен винаги са ме привличали добрите певци. Аз съм силна със силните, със слабите съм безсилна. Това чуваха непрекъснато от мен певиците, които.... събирахме с диригентката на
„Космически гласове“ Ваня Монева. А толкова певици израснаха през годините
пред очите ми. Никога не крия, когато се възхищавам от някоя от тях.“[9]
Успоредно с хоровия репертоар, певицата записва над 300 солови народни
песни. Прави стотици студийни записи за фонда на Българското национално
радио, издава 27 албума и участва в много филми, заснети от Българската национална телевизия. Много национални радио станции и телевизии излъчват
български народни песни изпълнявани от Надка Караджова. Всяка седмица
песните ѝ звучат по няколко пъти на ден в различните програми на Българското
радио. Балкантон е издал албуми с четири дългосвирещи плочи с най-хубавото
от нейният богат репертоар.[10] През 1994г. Надка Караджова участва в белгийският албум „Flamma Flamma“ заедно с певиците Анастасия Костова и Кера
Дамянова, това е проект съчетаващ народно с класическо пеене върху модерен аранжимент.В песента „Sumusvicinae“ Надка пее на латински език.
Признателните думи за личността и творчеството са безброй, но сред тях
се отличават тези на Силвия Кацарова:‘’- Уникален глас. Уникален - силен, мощен, завладяващ, тя завладя света...’’, Лиляна Галевска, квартет "Славей":- "Със
своята кротка душа, тя осветяваше навсякъде. Където отидехме и щом се появеше и светваше - като че ли идваше някакво слънце. Винаги усмихната и никога не се е оплакала.’’
Кремена Станчева, народна певица:
„Ненапразно ú казваха "славей". Тя наистина беше славей. Тя е сопран, толкова години пя Надка и не промени тембъра си, не промени гласа си. Глас, който се ражда на 100 години един път - неповторима е.’’
Вежди Рашидов, министър на културата: ‘’Мисля, че загуби България нужен
човек, нужен човек, защото вижте, хората като нея градят идентичността
на нацията. Без такива велики, големи хора, дарени от Бога няма нация...
Отиват си едни големи българи - жалко...’’
Елена Рашкова: ‘’Пусне ли се гласът на Надка Караджова - ето това е
България.“.[11]
Проф. Стефан Драгостинов: „Надка Караджова беше от това поколение,
което носеше в себе си песента така естествено, сякаш се е родила с нея,
като свое второ „аз“, като своя втора природа.“ „Тя е главна фигура в един процес, когато самородното злато се превръщаше във филигранно изящество.
Написах много песни за Надка. Сред тях “Събрали са се“, „Чудна мома“, „
Слънчова сватба“, Но нашата песен си остава „Планино, Стара планино. В нея
голямата певица сякаш вгради не само глас, но и душата си...На знаменателни216

те ни турнета в Япония Надка наистина поставяше короната на спектакъла и
спираше дъха на публиката. Незабравимо е да усещаш аплодисментите под
формата на тишина. Тя продължаваше минута-две-три…Докато сетивата поемат до дъно магията и аплодисментите изригнат като външен израз на възторг...Надка умееше да служи на своя талант. Разви го, разпростря амплоато си
в цялата дъга на фолклора ни. Направи свои песните, не само на родната си
Тракия, но и на Шоплука на Родопи, на Странджа…’’[12]
През 1991 г. заедно с дъщеря си Светла и певиците Лиляна Галевска и
Стоянка Лалова (всички те солистки на Държавния ансамбъл) основава квартет „Славей“, с който има множество концерти в България и по света.
След смъртта на Стоянка Лалова, алтовата партия в квартета пее Марияна
Павлова. Гласовете им звучат като цял хор, единодушни са критиците.
Създали са хитови песни с Дует „Ритон“ – „Болка от любов“, с Лили Иванова“
– „Грешница на любовта“ и „ Канят ме, мамо”, аранжимент на Митко Щерев, с
Австалийската певица Сара Бласко, с Васко Василев – Базилио „ Девойче,
девойче”, с Поп певецът от Израел – Юф Гозал, хитът, записан в гр. Милано,
Италия – „Piumano, piuvero“, песента „Еркеч“ с поп певеца Ди – До и др. С
група“Бисквитките“ песента „Хубава си моя горо“ е продадена в над 75 страни. В репертоара на квартета присъства Български фолклор от всички райони на България – проектът „Площадна музика“ с най-добрите фолклорни
оркестри на България, авторски аранжименти на едни от най-добрите български композитори, както и църковно-славянски песнопения от 14 до 20
век [13].Заедно с квартета участват в „Българската Коледа" в помощ на нуждаещите се деца лишени от родителска грижа. „В Япония често ми казват,че
песните ни им звучат като екомузика...Наблюдавала съм лицата им по време
на нашите изпълнения, отпускат се и затварят очи, като хипнотизирани са“
си спомня Надка Караджова.
Във фолклорното предаване „География на фолклора“ Надка Караджова
заявява, че са посетили всички континенти без Австралия. По-късно квартетът
посещава и Австралия. Единственият континент, който не успяват да посетят и
до днес е Антарктида. Гласът на Надка Караджова звучи в един филм за
Антарктида –„Срещи на края на света“ със песента „Планино стара планино“.
Надка Караджова е радостна,че дъщеря ѝ Светла Караджова продължава
нейния път,че е изпълнила една нейна мечта да завърши висше образование.
Светла Караджова споделя: „Майка ми казваше, че българският фолклор е
като храм, в него трябва да се пристъпва с много уважение и преклонение
пред мъдростта на нашият народ. Тя казваше още -Трябва да бъдеш добър,
защото лошите стават грозни хора. Добрината на човек, се изписва на лицето. И тази нейна усмивка, с която се обръщаше към хората, искаше да ми покаже, че добрината е най-силното оръжие. Тя направи и едно мини общество с
желание и много любов-това е квартет „Славей"[14].
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На 3 януари 2011 г., на 73 годишна възраст умира от остра сърдечна недостатъчност. До последния си дъх на сцената....
Великата Надка Краджова раздава себе си и душата си до последно. В народното творчество, Надка Караджова остава за вечни времена като певица,
даряваща обич и силни емоции на своята публика. В нейна памет дъщеря ѝ
Светла създава конкурса „Пиленце пее", който се провежда ежегодно в град
София, регистрира Фондация на името на Надка Караджова, както и читалище
„Надка Караджова" - гр. София. В знак на признание, днес квартетът носи името „Славеите на Надка Караджова".
Надка Караджова е една от най-обичаните български народни певици.
Нейното майсторство е заслужено признато и ценено не само у нас, но и по
света. Днес ние се обръщаме с благодарност и преклонение към нейният талант. Вдъхновяваме се от нейния нестихващ труд и изкуство, учим се на отдаденост в работата, която сме избрали. От нея взимаме пример как да пазим и
ценим, облагородяваме и съхраняваме своят български фолклор и
душевност.
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РАБОТА С МЕТРОНОМ
В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ГАЙДА
гл. ас. д-р Иван С. Георгиев
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”
USING METRONOME IN THE CONTEMPORARY BAGPIPE
INSTRUCTION
Chief assistant Ivan Georgiev, PhD
AMTII “Prof. Asen Diamandiev”
Резюме: Съвременното музициране поставя пред изпълнителите повишени изисквания към метроритмичния им усет. Част от начините за преодоляване на проблематиката е употребата на метроном – както механичен, така и чрез приложения за смарт устройства.
Kлючови думи – съвременно обучение по гайда, метроном, темпо
Summary: The contemporary composition has increased requirements on performers’
metro-rhythmic sense. Partially, the challenges can be addressed by using a metronome – either mechanical or as applications for smart devices.
Key words: Contemporary bagpipe education, metronome, tempo
Съвременното музициране поставя пред изпълнителите повишени изисквания към метроритмичния им усет. Използването на тъй наречените „кликове60” в звукозаписната дейност,синбек61 с фиксирана скорост на пулсацията,
„loop62” – ефекти и други актуални технически нововъведения, изисква от изпълнителя (солист или част от група) строго култивиран и осмислено дисциплиниран подход към метроритъма. И докато в класическата сфера на обучение това е разработена методика, то в сферата на фолклорните музикални
изкуства работата с метроном е слабо застъпена. В различните методики по
обучение в народни инструменти и народно пеене не е разгледан този метод
на обучение. Това произтича от факта, че народната ни музика изобилства от
неравноделни метруми и използването на стандартния механичен метроном
практически е трудно приложимо. С навлизането на новите технологии и появата на удачни приложения към смартфоните употребата на реален неравноделен „хронометър” става реална, леснодостъпна и възможна. Засега това все
още е непопулярна практика в обучението по фолклорни инструменти и пеене, но според мен изключително необходима, поради повишените изисквания
на съвременната музикална среда.
60 Фиксирана метрономна пулсация
61 Синбекът е инструменталът, мелодията, композицията на дадена песен без записвани или възпроизвеждащи се
вокали отгоре.
62 В електроакустичната музика “loop”е повтаряща се част от звуковия материал. Кратките части от материала могат да
бъдат повторени, за да се създадат останалите модели. Цикълът може да бъде създаден с помощта на широка гама музикални технологии, включително грамофони, цифрови семплери, синтезатори, секвенсери, барабани, лентови машини, устройства за забавяне или могат да бъдат програмирани с помощта на компютърен музикален софтуер.
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“…Ритмичните грешки и неточности, които са тъй много разпространени, особено между ученици и любители, се дължат на две главни причини.
Неясна представа за нотната картина е първата от тях: поради неориентираност или небрежност изпълнителят не е прочел правилно нотния
текст и не е обърнал внимание на нотните стойности.... По-тежък е случаят, когато ритмичните неточности се дължат не на неориентираност или
небрежност, а на недоразвито ритмично чувство, т.е. на неспособност да се
организира времето по един или друг определен начин. Оказва се много често,
че учещият се не умее да отделя еднакви единици от време, че не умее да брои
равномерно. При такива случаи всички обяснения и анализи остават без резултат. Тук трябва преди всичко да се положат грижи за усилване на ритмичното чувство. Остане ли то неразвито, това не може да не проличи в изпълнението на музиканта – каквито и грижи да полага за ритмична точност.“
[Стоянов, Ан., 1957, стр. 59]
Недоразвитото метроритмично чувство се проявява особено остро при
работата с корепетитор. Преминал сериозна базисна подготовка и със стабилно изграден метроритмичен усет,класически обученият пианист се явява своеобразен лакмус при изясняване на цялостната ритмична картина у учащия се
и слабите места в нея.
Недостатъчният брой технически упражнения и етюди, както и тяхното неглижиране от страна на обучаващия се, са само част от причините за проявата
на този недостатък. Преподавателят трябва да убеди своите ученици в ползата от техническите упражнения, заради сръчностите, които ще автоматизират.
Също така на педагога се налага и да компенсира липсата на естествена култивираща среда, каквато при автентичните музиканти е семейството и най-близкото обкръжение.
Дългогодишната ми педагогическа практика показва, че периодически се
появяват сходни затруднения при гайдари с различна степен на техническа
подготовка. Това довежда до унифициране на някои подходи при отстраняване на неточностите. Наглед лесноизпълнимото начало на „Поморийско дайчово хоро“, например,крие в себе си различни опасности.
Пример 1

При горепосочения пример често обучаващите се се “губят“ при многократното повторение на един и същ тон,съкращават или увеличават броя на
тоновете, забързват или забавят изпълнението в рамките на такта. В тяхна по220

мощ се явява музицирането с акомпаниращ инструмент, участие в камерни
ансамбли и/или свирене в оркестър. Методиката изисква упражнения с използване на нотен материал, координиране на техническа сръчност с активизиране на мисловен процес [Петров, Б., 1957; Прашанов, 1983].Голяма полза за
стабилизиране на метроритмичното чувство обучаващият се би имал, ако използва съвременните метрономни приложения, които дават достатъчна свобода при избора на равноделен или неравноделен метрум.
Фиксираното темпо се обозначава с математически единици от началото
на XIX-ти век с въвеждането на т. нар. Метроном на Мелцел63, но при всички
случаи темпото е въпрос на интерпретация от страна на музикалния изпълнител. С указването на съответното темпо композиторът иска само да даде насоки за съответната интерпретация.
„Освен, че трябва да е наясно какво темпо ще изисква от състава си, за
младия диригент е полезно създаването на темпови стереотипи (отрепетирано, затвърдено темпо), защото бързината е най-неустойчивият елемент в дирижирането. Тя се влияе от личния темперамент, емоционалното
преживяване, общо физическото състояние, страха, притесненията… В
един начален етап на самоподготовка работата с метроном изгражда усета за поддържане на единно темпо.” [Славинска, Р., 2002, стр. 54] Това в пълна
степен важи и за инструменталистите, в частност изпълнителите на гайда.
„Репетицията включва подготовка на репертоара, усвояване и затвърждаване на знания и сръчности за реализиране на определена творческа
задача, повишаване на изпълнителската техника, формиране на художествен
усет и критерий.“ [Христозов, Г., 1978]
Работата с метроном разрешава създаване на темпови стереотипи и стабилност на усета към пулсация. Това се изгражда както в процеса на самоподготовка, така и с помощта на преподавателя и метрономът се явява удачно
помощно средство. Сценичното претворяване на музиката е емоционално
състояние, криещо различни опасности като например загуба на художествения усет. Част от този усет е и чувството за темпо, равномерност на пулсацията
и темпови отклонения. Именно това се култивира в репетиционния процес.
1. Работа с класически метроном
В обучението по гайда класическият механичен метроном е приложим
само в равноделни размери. Той спомага за създаването на затвърдени навици за равномерност на пулсацията и е полезен в различни етапи на обучението. Както при класическите инструменти детайлите се изработват прецизно
във фиксирано бавно темпо и се проиграват в различни метрономни темпа за
63 „Уредът е изобретен в Амстердам от холандеца Д. Н. Винкел, но е патентован през 1816 г. във Виена от придворния
механик Й. Н. Мелцел (1772 – 1838), чието име носи и до ден днешен. Често срещаното в началото на партитурите съкращение М.М. означава метроном по Мелцел, а изписаните показатели след тези букви са нотната стойност, съответстваща
на един метрономен мах (осмина, четвъртина, половина и т.н.) и броя махове, които ще се извършат за една
минута.”[Славинска, Р., 2002, стр. 49]
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да се запази чистотата на мелодичния рисунък в максимална степен, така и в
гайдарската практика това е нормално приложим метод.
„Понятието темпо (от лат. tempus – време) се употребява в разговорната реч като синоним на скорост, а в музикалната теория, най-просто
казано, темпо означава бързината, с която се редуват метричните единици…. Изписани на хартия, нотите имат само абстрактна стойност,
но в хода на живата музика те добиват конкретна трайност. Скоростта
на изпълнението определя реалната продължителност (трайност) на
която и да е нота. Трайност е времето, през което звучи един тон.
Нотните стойности без указано темпо имат относителна трайност, а
когато се посочи конкретната бързина, те добиват абсолютна трайност…” [Славинска, Р., 2002, стр. 50-51]
Темпата в музиката се делят на три основни типа – бавни, умерени и бързи. Обозначават се обикновено с италиански термини, които не във всички
случаи съответстват буквално на темпото и по-скоро искат да уточнят начина на интерпретация, отколкото да фиксират неговата скорост. Трябва да се
направи уточнението, че във фолклорната ни музика с термините за бавни
темпа се означават обикновено безмензурните мелодии. Метрично организираните обхващат диапазона от умерени до много бързи. Друга характерна особеност на инструменталните танцови мелодии са темповите отклонения – обикновено еднопосочно (със забързване).
„…Характеристиката на темповите отклонения се съдържа в самото
име на явлението – отклоняване (различие, промяна). Отклоненията могат да бъдат различни: - според посоката на промяна – ускоряване и забавяне; според времетраенето им – краткотрайни и продължителни; според
бързината на проявление – внезапни (резки) или постепенни; според замисъла – явни (художествени, подсилващи) или смислови (едва забележими,
агогически)… Все пак, в каквото и темпо да е изписана творбата, наличието на термини на пръв поглед свързани не с бързината, а с характера на
музиката, дава неминуемо отражение върху скоростта на изпълнение…
”[Славинска, Р., 2002, стр. 54-5]
И тук именно идва нуждата от работа с метроном. Фиксирането, затвърждаването на определени съотношения в пулсацията, в един следващ
етап предпазва професионалиста от възможности за любителски грешки. И
в народната ни музика съществуват различните споменати по-горе темпови
отклонения. Например при преминаването от тежкото Граовско хоро към
Ситно шопско хоро наблюдаваме внезапна промяна на темпото, а при традиционното изпълнение на Тракийско хоро – задължителното accelerando.
Подобни темпови промени, с които изобилства нашата музика, изискват изключително затвърден темпови стереотип, за да бъдат запазени стойностните съотношения на тоновете в мелодията.
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2. Работа с приложение на смартфон
Вече няколко десетилетия разполагаме с техника, която дава възможност
неравноделната пулсация да бъде реализирана технически. Но това са възможностите на големи и обемни инструменти (синтезатори, компютри), което е пречка за ежедневна употреба и стопира внедряването на тези средства
в регулярната самоподготовка по специален предмет.
С навлизане на смарт устройствата пречката е преодоляна в голяма степен. Макар и приложенията за тези устройства да не създадени специално
за нашата фолклорна музика, то някои от тях биха могли удачно да се внедрят в учебния процес.
Pro Metronomе приложение създадено от компанията EUM и е налично в
магазините за приложения както за Android устройства, така и за IOS.
На фиг. 1 е показан началният екран на приложението. Горе вляво е показателят за темпо, горе вдясно за размера, под тях се визуализира размера,
като ние лично избираме как да се акцентува зададения размер. В средата е
бутонът за включване на метронома (визуалната пулсация – чрез звук или
светлина). Със стрелките вляво и вдясно намаляваме или увеличаваме темпото. Влизайки в меню „Настройки“, имаме избор от 13 различни звукови
комбинации на метронома – опция за показване или не на цялата ритмичната пулсация, само на акцента, на акцента и субакцента, тактов брояч, вибрация и лед светкавица. Поради спецификата си гайдата е твърде звучен инструмент и използването на слушалки в работния процес дълго време, би
уморило и натоварило обучаващия се. За това считам, че употребата на вибрация или лед-светкавица в съчетание с антифони са най-удачни за самостоятелното обучение по гайда. Така обучаващият се няма да се уморява и
по-продължително време ще може да работи върху изглаждането на дадени
елементи.
На фиг. 2 е показана настройката на темпото. Когато натиснем върху „темпо” излиза цифрова клавиатура, от която набираме желаната от нас бързина
на метричните единици и натискаме „SET”. На фиг. 3 е показано как да настроим пулсацията. Като натиснем „размер”, на екрана се визуализира подменю и
ние избираме какви да бъдат нотните стойности, в каква комбинация, къде
да бъде акцентът, дали да има субакцент.
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фиг. 1

фиг. 2

фиг. 3

На фигура 4 е показан размер 11/16. Под темповото и размерното означения са разположени единадесетте времена. Те са под формата на вертикално
поставени правоъгълници. При натискане на дисплея върху тях ние моделираме по наше желание възпроизвеждането на размера. Запълнен правоъгълник в розов цвят е акцент, запълнен на 1/3 – субакцент, а когато правоъгълникът е в сив цвят – това означава спиране на озвучаването на това време.
Под „Play” бутона се намира малък бутон, който ни въвежда в „репетиционен режим“. При него можем да настройваме метронома по по-гъвкава начин
– в определен интервал от време или тактове да повишава или намалява темпото. Например: задаваме стартово темпо 120, във всеки такт то да се увеличава с 5 единици, крайно темпо – 220. Този „репетиционен режим“ е прекрасно
допълнение към техническите характеристики на разглежданото смарт-приложение, защото нашата фолклорна музика и танц рядко се срещат изпълнения с фиксирано темпо отначало до край. В повечето случай имаме постоянно
„движение“ напред в темпово отношение.
фиг. 4
Soundcorsetе друго удачно приложение, добило популярност. Също е налично в App Store и Google play.
Началният екран (фиг. 5) е разделен на две половини,
дясната е изцяло за бутона за включване на метронома,
а в лявата половина са разположени индикатора за темпо (с плюс и минус увеличаваме или намаляме темпото),
под него е разположен показалеца на размера, а под тях
се намират заложените в приложението готови ритмични комбинации. С натискане на индикатора за размер
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избираме желания от нас (до 16 временен) размер. Фигура 6 визуализира избран от мен 9-временен размер. В лявата част на екрана са разположени различни ударни инструменти (соло барабан, каса, чинел, фус и др.), а в дясната
показани деветте времена. Приложението дава голяма свобода как да бъдат
групирани отделните времена, както и как да бъдат озвучени предлагайки
най-голям комфорт на ползвателя. На фиг. 7 е показана част от ритмичната
секция. Ние избираме как да бъдат разположени по вертикала различните инструменти за по-голямо удобство. До името на всеки инструмент е разположен триъгълник. При натискането му се появяват всички инструменти и ние
избираме кой от тях да бъде на първа, втора и т.н. позиция.
На фиг. 8 е показан „репетиционен режим“ по подобие на горе споменатия
Pro Metronom. Задава се размер, начално темпо, крайно темпо и време за което да се достигне крайното темпо.
И двете приложения са много удачни за използване. Изборът е между полесното „правене“ на различни неравноделни метруми с Pro Metronom или
по-богатата звукова библиотека на Soundcorset.
фиг. 5

фиг. 6

фиг. 7

фиг. 8
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Пример 2 и пример 3 илюстрират трудни в техническо отношение пасажи,
които изискват дълъг репетиционен процес с метроном. Изместването на ауфтактовата структура в пример 2 (на 4-то, на 3-то, на 2-ро време) може да доведе до загубване на усещането за базисен метрум. Употребата на метроном в
този случай много помага за изработването му. Пример 3 дава възможност за
затвърждаване на пръстовка в неудобни за гайдарите тоналности.
Пример 2 (из “We are the water” на Теодосий Спасов)

Пример 3 (из “Duckling soup” на Теодосий Спасов)

Пример 4 (из “Сюита за солисти” на Милчо Василев)

„…Василев остава верен на колянната форма при изграждане на творбите си (понякога използва коленни преходи, някои от които нямат нищо общо
с предишните), но успява умело да ги динамизира, играейки си с различните
темпови нюанси, различни ладове и невероятна комбинация от неравноделни размери. ” [Бураджиев, К., 2011, стр. 146] Метроритмичната "жажда" за наси226

теност в творчеството на Милчо Василев е ярко подчертана и в показания
пример 4. Подобни съвременни произведения изискват затвърден усет към
темпо, пулсация, ритмично разнообразие и поставят пред педагога повишени
изисквания.
Пример 5, 6, 7, 8 и 9 илюстрират едно упражнение, което задавам на обучаващите се, чрез трансформация на равноделна известна мелодия в колкото се
може повече варианти в неравноделен метрум без да се променя до голяма
степен мелодическото звученето на оригинала. Това цели да провокира метроритмичния усет на изпълнителят и да покаже нивото му при работа с неравноделни размери.
Пример 5

Пример 6

Пример 7
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Пример 8

Пример 9

Заключение
Преподаването на фолклорен инструмент е различно от преподаването
преди 50, преди 30, та дори преди 10 години.„Рационализацията на обучението предполага формално разчленяване на вокалния и инструменталния обучителен процес на етапи и елементи. Това логично води до разработване на
сегментирана и детайлизирана абстрактна методика за учене (съответно
конкретизация на методики за учене за всеки от тези етапи и елементи) и
нейното оборудване с формални инструкции.“[Пейчева, Л., 2008, стр. 361]
Защо се налага да се прави анализ между различните видове обучение –
класическото и фолклорното? Отминаха времената на предмодерно учене на
фолклорна музика чрез подражание в рамките на рода и локалната общност.
Изминаха десетилетия от създаването на училища за фолклорни изпълнители. Обучението в тези институции претърпя редица промени –от първите
преподаватели, майсторски владеещи инструментите си и регионалните специфики на изпълнение, преподаващи по слухово-подражателен метод до сегашните преподаватели с академична подготовка, на които се налага да са в
постоянен процес на търсене на нови методи за преподаване на фолклорната
музика.
Динамични са процесите, свързани със състоянието на фолклорната ни
среда. Те не са подвластни на никакви норми и граници. Естетиката на музикалната средата се формира от потребността на ползвателите на това изкуство. Изискванията на предмодерното усвояване(семейство, директна имитация) не отговарят на нормите на обучение, познати от средата на XX-ти век.
Разчупването на границите и взаимопроникването между различните жанрове музика в края на века и началото на XXI-ви век налага нови норми и стан228

дарти. Това дава отражение върху всичко, свързано с професионализирането
на фолклорната ни музика –от изработването на инструмента (използването
на нестандартни, нови материали и усъвършенстването в интонационно отношение) отговарящ на високите изисквания на съвременността до сценичното
претворяване.
Като част от цялостния образ на музикант, имащ високи изисквания към
своите изпълнения, метроритмичниятусет трябва да е на адекватно ниво. Като
помощно средство в обучението и самоподготовката се явява метрономът.
Дали в класически вид или на смарт устройство, той е необходим за постигане
на целите пред обучаващия се.
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ИЗПЪЛНИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО НА ПАВЛИНА ГОРЧЕВА
ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МЛАДИЯ ПЕВЕЦ
Нелина Б. Славкова
студент във II курс, спец.: Изпълнителско изкуство – фолклор
Резюме: Павлина Горчева е сред най-емблематичните народни певици, представител на граовския диалект. Настоящата статия съдържа информация, изградена върху базата от лични впечатления, тълкуване на художествено-творчески
похвати и кореспонденция с научната и методическа гледна точка.
Ключови думи: Павлина Горчева, Шоплук, Български народни певици, Български
фолклорни диалекти
Summary: Pavlina Gorcheva is one of the most iconic folk singers, a representative of
Grabow dialect. This article contains information built on the basis of personal impressions,
the interpretation of artistic and creative techniques and correspondence from a scientific and
methodological point of view.
Keywords: Pavlina Gorcheva, Schopluk, Bulgarian Folk Singers, Bulgarian Folklore Dialects
Всеки млад изпълнител, правейки първите си стъпки в това необятно поприще, каквото е фолклорното изпълнителско изкуство, се опитва да прилича
на любим свой изпълнител, подражавайки му в много отношения. Вероятно
това носи своите позитивни, но и до известна степен негативни страни, предвид възможността младият изпълнител неусетно да подмине границата, определяща допустимите съотношения и периоди, в които този процес може да е
напълно нормален, естествен и полезен. Ако в миналото един от основните
фактори да бъдеш народен певец е бил родовият, и по-точно - наследственото
предаване при наличие на талант, то „днес съществена роля за усвояване на
народната песен и формиране на естетически вкус у подрастващите играе
не само приемствеността в семейната среда, но и информацията от медиите.“ [Калудова - Станилова, Светла. 2011. с. 23]
Поводът за настоящото изложение е желанието ми да обобщя личната си
представа за началото в изграждането на един млад фолклорен изпълнител
от определена етнографска област, не претендирайки за резултат, който би
могъл да се сравни със задълбочено научно изследване.
Географското разположение на Шоплука заема средната част на Западна
България. В етнографско отношение областта се дели и на няколко микрорайони. Детайлно описание за разположението и обособяването на отделните
етнографски деления присъства в труда на Елена Стойн „Музикално фолклорни диалекти“ „…областта Средна Западна България се дели още и на Шоплук
(Софийско, Сливнишко, Свогенско, Самоковско, Станкедимитровско,
Радомирско), Граово (Брезнишко и Пернишко) и Западни покрайнини (Годечко,
Трънско и Кюстендилско)…“ [Стойн, Елена. 1981. с. 17]
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Относно съществуващите райони на територията на Средна Западна
България, които се образуват поради различия в диалекта, маниера, орнаментиката и т.н., в настоящата статия е важно да се обобщи конкретна информация за граовския район: „Граово обхваща Пернишко-Брезнишката котловина
и е част от Пернишка област. Намира се на територия, оградена от планините Голо бърдо, Витоша, Люлин, Вискяр, Завалска планина, Любаш, Стража и
Черна гора. От северозападната му част се намира Трънската – (Знеполе)
котловина, южната му част допира до Радомирската (Мрака) котловина, от
западната е Трънското и Земенското краище, а от източната част е
Софийският край (област).“ [Асенов. Б, Станимиров. П. 2015. с. 8]
Израствайки в тези географски ширини, съм закърмена с граовската песен. Интересът ми към народното пеене се обяснява с това, че съм отраснала
сред порядките, обичаите и диалекта на хората населяващи този край. В семейството ми почти всички изпълняват характерните за граовската област
песни, но никой до момента не се е реализирал професионално в попрището.
Вътрешната ми потребност да пея и да се изявявам пред близки, и подкрепата
на родителите ми, ме подтикнаха да пристъпя към по-сериозно отношение
към народната песен и така съдбата ме срещна, с една от емблематичните граовски народни певици Павлина Горчева.
Безспорно Павлина Горчева е емблема за граовския певчески стил. Това е
така, не само заради факта, че тя е изключително талантлива. Значителен принос има специфичния ѝ маниер на пеене и орнаментика „мъжкото тресене“,
както казва Стефка Калева „Ако нещо особено впечатлява в изпълнението на
певицата, то е широкото ú „мъжко тресене’’, което прави изпълнителския ú
стил самобитен и неподражаем“ [Цветкова, Светла. 2011. с. 208].
Павлина Горчева е родена в село Богданов дол, област Перник, на 22 април
1938 г. Точно както проф. Светла Станилова описва в своята „Методика на обучението по народно пеене“: „Главната роля за музикалното възприятие през
този период играе семейството и най-вече майката, с която детето има
силна биологична и емоционална връзка“. [Калудова - Станилова, Светла. 2011.
с. 17] Наследява таланта си от своята майка и баба по бащина линия.
Двустранното генетично влияние в случая доказват силата на таланта, който
безпорно демонстрира даровитата народна певица, и още през 1954 г., само
две години след като е създаден Ансамбъла за народни песни при Българското
радио, а Горчева е едва 16 годишна, е приета в хора на ансамбъла. Представяйки
песни от други фолклорни области, вероятно повлияна от вече известните в
ефира на радиото изпълнители като Атанаска Тодорова, Мита Стойчева, Борис
Машалов, Горчева е посъветвана от Георги Бовджиев, (по това време ръководител на отдел „Народна музика“ към Българското радио) да изгради репертоара си от песни, взаимствани от фолклорната област, към която принадлежи
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по своя генезис: „Голяма певица се става само с песните на своя край“
[Цветкова, Светла. 2011. с. 208] ѝ казва той. Вслушвайки се в съвета на
Бояджиев, Павлина Горчева събира майчините си песни: „Най- напред изтупва чувала с майчините „тъжни’’ песни. Там, където не ú харесва дума, променя
я, там, където ú липсва извивка, я измисля. И песента става по-сочна, по-характерна. Така се ражда, например, една от най-хубавите ú песни – „Прочу се
Найден”. [Динчев, Петър. 1994. с. 53 ] От близки, съседи, познати и не толкова
познати в годините певицата непрестанно събира песни, чиито мелодични линии постепенно аранжира, обогатява и развива. Тя самата притежава богата
лична библиотека и фонотека, което ѝ дава възможност, благодарение на необятния си талант да създава свои песни на фолклорна основа, в някои случаи
излизайки от формата на утвърдените граовски мелодични стериотипи. Така
се ражда например емблематичната нейна песен „Елено, чедо“. В разговор с
Горчева, тя разказва, че много от хората смятат, че песента е посветена на дъщеря ѝ Елеонора, но всъщност описва сантиментален момент от живота на
свекърва й. Противопоставяйки се на решението на родителите си, тя се
омъжва за много по-беден мъж от нея, а в следствие на това те я питат: „Е, Лено,
сега там по-добре ли е?“Изпълнението, което Горчева поднася с толкова емоция и драматизъм, изключително сполучливо пренася в песента тази висока
сантиментална стойност от житейския момент. Лекотата и логичността, съдържащи се в мелодичната линия, в симбиоза с характерното граовско тресене,
предразполагат слушателя да приеме песента като автентична, но тя всъщност е създадена от Павлина Горчева, позовавайки се на специфични за фолклорната област и маниера на изпълнение похвати.

Различавайки се от характерния за „марковските“ песни напев в началото:
Тук се забелязва друга не толкова характерна за този маниер форма на песента. Тип триделна форма, в която напева с граовското тресене се проявява в
два момента. В първия дял a) от квартовият тон „секвенционно в низходяща
посока“ [Цветкова, Данка. 2013. с. 164], а в последния дял б) тресенето започва
от квинтовия тон на песента, изпълнявайки се в същата постепенна
последователност.
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а)

б)

Друга емблематична песен на Павлина Горчева е „Кукувица по рода си
кука“. В нея ярко се отличават характерни за фолклорната област и маниера на
изпълнение черти, както в орнаментиката, така и във формата. По жанрова
характеристика песента спада към сватбените – „сватовски“ песни: „в шоплука
епическата песен има своеобразен речитативно-мелодичен характер.
Основна форма на шопския епически речитатив е мелодичната строфа,
предшествана от встъпителен възглас.“ [Цветкова, Данка. 2013. с. 164 ]
„Ей девойкьо, медена ракийо“ е също специфична песен, съгласно типологията на граовските песни, тъй като тя не съдържа „тресене“, а само фрагмент
от маниера на „граовското тресене“.

По структура, формата на песента е двуделна, а по жанр - не толкова характерна за областта - любовна.
„Много често се наблюдава двуделната форма – бърза + бавна част с тресене“ [Калудова - Станилова, Светла. 2011. с. 85] Това твърдение напълно се
подкрепя от още една, също толкова, колкото горепосочените емблематична
песен от репертоара на Павлина Горчева „Байрактаре“. Изградена от два дяла
(от типа [а –б – а]: бавна, бърза в размер 2/4, и отново бавна част.
Тези, и още много песни, изграждат внушителния репертоар на емблематичната граовска певица. Освен физиологичните ѝ гласови качества: наситен
с обертонове, драматичен алтов тембър. Тя е изпълнител, демонстриращ безупречен диалект в изпълнението на характерните за фолклорната област песни. В изпълнителския стил на Горчева художествената стойност е много висока. Отразявайки твърдостта на характера й, в симбиоза с упоритост, находчивост и категоричност. Внушителна, достолепна и проницателна същност, в
която са скрити финес, нежност и грация, присъщи само за една красива и
интелигентна жена. Всичко това се проявява в уникалния глас и маниер на ненадминатата емблематична гравоска певица Павлина Горчева.
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ПРИНОСЪТ НА ОРКЕСТЪРА ОТ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ В
ЕВОЛЮЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА МУЗИКА
Николай Ст. Гурбанов
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” гр. Пловдив
Резюме: Изведен от естествената си среда, сменяйки статута и предназначението си, музикалният фолклор губи не само тях, а и своя първообраз. Един от основните фактори за това, е появата на обработките на до преди това автентичния песенен или инструментален материал. Цялостният процес от зараждането
на оркестъра от народни инструменти, през преминаването на различни еволюционни етапи и до днес, създава естествени поводи, които са му неизбежно необходими. Това дава значимо и обяснимо отражение, върху еволюцията на българската
народна музика.
Ключови думи: оркестъра от народни инструменти, българска народна музика, български фолклор, народни инструменти
Summary: Removed from it’s natural environment, changing it’s status and purpose,
musical folklore loses not only them, but also it’s prototype. One of the main factors for this is
the appearance of the treatment of previously authentic song or instrumental material. The
whole process from the birth of the orchestra of folk instruments, through the passage of various evolutionary stages to today, creates natural reasons that are inevitably needed.
This gives a significant and explicable reflection on the evolution of Bulgarian folk
music.
Keywords: the folk instruments orchestra, Bulgarian folk music, Bulgarian folklore, folk
instruments
Изведен от естествената си среда, сменяйки статута и предназначението
си, музикалният фолклор губи не само тях, а и своя първообраз:
„Представена на сцената, фолклорната проява по същество се освобождава от първичното си съдържание, и приема друго.“[Тодоров, Тодор. 1974. с. 17]
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Най-точно и ясно това би следвало да се забележи от тематичните песни,
които са създавани в резултат на определени обредни процесии и са се изпълнявали само тогава, когато е било необходимо да се състои (не пресъздаде) определен обред. Те съдържат магически код, който всъщност е сред основните причини песните и инструменталните мелодии да се изпълняват
само при необходимост да се случи събитието.
„След като песента възниква за да обслужи определено обредно действие,
тя неминуемо запада с неговото отмиране“. [Делирадев, Иван. 2000. с. 8]
Обработването на народната песен в исторически план води своето начало
доста преди тази за оркестър от народни инструменти. Както пише Манол
Тодоров: „Свиренето с нашите битови инструменти в миналото е било найчесто поединично („соло“), а не в ансамбъл.“ [Тодоров, Манол. 1957. с. 3] В началото на XX– ти век, тогава когато изпълнителите на народни инструменти са
били своеобразни „нешлифовани диаманти“, носители на първичната същност,
на генетично завещаният им комплекс от качества на истинската българска душевност, която те (изпълнителите) са орисани емоционално да пресъздават с
изпълнителското си майсторство, е било изключително трудно същите тези
хора да бъдат впрегнати в един общ организиран процес за изпълнението на т.
нар. обработен музикален фолклор. Още с появата на първообразите на оркестъра от народни инструменти, а именно неговите предшественици, инструменталните групи като: „Бистришка четворка“, „Тракийска тройка“, оркестъра на
Иван Кавалджиев, групите създадени и ръководени от Цвятко Благоев, се поставя началото на процесът развиващ българската народна музика64. От едногласна тя постепенно започва да придобива и се трансформира в различни форми и
функции. Изпълнението на мелодии, присъщи за един инструмент, а всъщност
изсвирвани от няколко, често съпроводени от хармония, само по себе си поставя началото на съвсем различен етап. Погледнато от позицията на времето, този
етап чието начало е било поставено още в първата половина на XX-ти век, сега
вече може да се нарече епоха. Епоха, в която са се случили множество събития,
породили различни етапи в развитието на българската народна музика за оркестър от народни инструменти, а причината за това е неговата поява.
В основата си, по структура, съдържание и смисъл, оркестърът от народни
инструменти е художествена единица, плокламираща т. нар." модерна“65 фолклорна музика, отразяваща съвременната заобикаляща творците обстановка.
Това би могло да се подкрепи от няколко аргумента:
- Структурата на оркестъра от народни инструменти обединява в инструментариума си характерни музикални инструменти от всички етнографски
64 Вж. Пейчева, Лозанка. „Между селото и вселената“: „суперструктура „българска народна музика“, която включва: (1)
хармонизации, обработки и аранжименти на народни песни със средства на art музиката... (2) аранжименти на народни
песни със средства на pop музиката... (3) свирене на фолклорна музика със западноевропейски инструменти“
65 Проф. д. изк. Лозанка Пейчева, в книгата си „Между селото и вселената“ определя т. нар. автентична, селска фолклорна музика като „предмодерна“, а съвременната дефинира като „модерна“. [Вж. Пейчева, Л.]
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области в България в една обща фактура. Да вземем за пример тамбурата. Тя
не е характерен инструмент за добруджанския край, но в оркестъра от народни инструменти (така както е конструиран от втората половина на XX-ти век),
тя присъства в структурата му, изпълнявайки заедно с всички останали поверената ѝ партия, без значение от това, към коя фолклорна област принадлежи
отделна репертоарна пиеса. Гъдулката, която не е характерна за родопската
фолклорна област, в същия случай присъства в почти всички творби за оркестър от народни инструменти, независимо те от коя фолклорна област са.
В труда си „Теория на българската народна музика“, Стоян Джуджев обръща
внимание на дефиницията за народната музика (една „дялова дефиниция“ на
народната музика), като излага съжденията на Мод Карпелес, а и своето лично
мнение по този въпрос. Според анализа на Карпелес, народната музика е част
от общото музикално изкуство и не трябва да се разглежда като нещо коренно
различно от него. Той твърди още, че народната музика се различава от художествената, или както още я нарича „съчинена“ по процеса на създаването й:
„Художествената музика, ако и да дължи доста нещо на традицията, е преди всичко създание на един индивидуален автор.“ [Джуджев, Стоян. 1961. с. 35]
Според него целият процес от идеята, през подбора на тематичния материал за създаването на произведението, съзнателно вложените емоционални
и определящи същността на известния създател качества, до времето за което
да придобие завършен вид, е подвластен на един човек „и процесът не може
да бъде по-дълъг от живота на автора.“ [Джуджев, Стоян. 1961. с. 36]
От текста става ясно и още, че зараждащият народната музика процес е
устното предание, благодарение на което тя придобива отличителните си белези. [Джуджев, Стоян. 1961.]
Професор Джуджев от своя страна до известна степен не поддържа съжденията на Мод Карпелес с довода, че анализа, който той представя, е не достатъчно критичен. Според него проблемът не се отнася до процеса на създаване, а до „народностният стил, изменчивостта на народната песен, анонимността на нейните автори, участието на народа в нейното изграждане
и нейното масово разпространение“ [Джуджев, Стоян. 1961. с. 36]. Авторът
посочва още: „Народното е антипод на индивидуалното и колективността
е основно качество на фолклорната музика“ [Джуджев, Стоян. 1961. с. 36]
В този смисъл оркестърът от народни инструменти се явява медиант, защото той по същност е колективен изпълнителски орган, но в същото време
изпълнява индивидуални творчески решения.
Безспорно е, че голяма степен в приноса за еволюцията на оркестъра от
народни инструменти, има създадената за него музика след 50-те години на
XX век. И тъй като говорим за приносът на оркестъра от народни инструменти
в еволюцията на българската народна музика, то няма как да избегнем неизяснения и до ден днешен казус, понятието „авторска и народна музика“.
236

Паралели в смисъла на понятията „народна музика“ и „авторска народна
музика“, според мен, могат да съществуват до там, че „автентичната (предмодерна, архаична и т.н.)“ народна музика няма как да притежава художествена
стойност, равна на тази която би съдържала „обработената (модерна, авторска, иновативна и т.н.)“ народна музика. Както пише Тодор Тодоров:
„Представена на сцената, такава фолклорна проява по същество се освобождава от първичното си съдържание и приема друго. Пред зрителя се показва само външната страна на действието, при това режисирано така, че да
привлече вниманието“ [Тодоров, Тодор. 1974. с. 17]
Смисълът на двете понятия обаче си противоречи в причините за създаване и проявяване, защото за създаването и изпълнението на една коледарска
песен от Ямболско и пиесата за оркестър от народни инструменти „Ямболски
коледарски буенек“ с ясен автор на аранжимента са различни. Изхождайки
само от факта, че в първия случай те се отнасят до точно определен специфичен момент, съобразен с определени обстоятелства и условия в т. ч. битови,
географски, времеви и т. н. и процесът не може да се случи, ако не кореспондира с празничния календар и стриктно спазване на народната традиция. Във
втория случай, не е нужна съобразност с горе изложените фактори. Тогава
произведението (а не характерната песен или мелодия) може да се изпълни
по всяко време, на всяка сцена, във всяка точка на света, без значение от това
в кой период на годината, къде и в каква обстановка, и поради каква
причина.
„Възпроизведени/представени в модерни времена, предмодерните песенни цикли решително се променят“ [Пейчева, Лозанка. 2008. с. 49]
Най-общо казано, в т. нар. „авторска“ българска народна музика за оркестър от народни инструменти, трябва да се съдържа народностният стил, обединяващ в музикално-изразната тематичност на произведението комплекс от
характерните практически, духовни и емоционални качества, представляващи същността на народа.
Естествената еволюция на инструменталната българска народна музика за
оркестър от народни инструменти, можем да търсим също и в смисъла на създаването му. Основан по примера на симфоничния оркестър, само по себе си
говори за естествена градация в развитието на българската народна музика:
„Още при своето създаване народните оркестри подражават на западноевропейските симфонични оркестри като институция, устройство...“
[Buchanan, 2006:155-157; Пейчева, Л. 2008. с. 59] Факт е, че дори Филип Кутев в
ранните години на новосформирания Държавен ансамбъл за народни песни и
танци, структурирайки оркестъра по западен образец, прибягва към реконструиране секцията на гъдулките чрез внедряване на цигулков гриф. Това е
така, защото ансамбълът не е разполагал с образовани гъдулари и се е наложило изпълнителите да са цигулари. Малко по-късно са новоконструирани и
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инструменти, каквито са виола-гъдулката, чело-гъдулката и бас-гъдулката.
Тези конструктивни действия, случващи се освен с цел бързо и качествено усвояване на музикалния материал и внедряване на традиционна визия в оркестъра от народни инструменти, е и в стремеж да се овладеят иновативни за
българската народна музика композиционни похвати, постигайки определени художествени резултати. По същото време в Ансамбъла за народни песни
при Българското радио, оркестърът „засвири на най-стария народен строй.
Минчо Недялков донесе нов строй на гъдулката – тракийския, при който диапазонът се увеличи. Вместо на коляно, гъдуларите затикнаха гъдулката на
пояс, за да не я движат, когато трябваше да свирят на втора и трета струна.“ [Кръстев, Венелин. 1986. с. 194]
От началото на XX-ти век в българската народна музика се осъществява
необратим процес, състоящ се от диференциация и трансформация на т. нар.
от проф. Лозанка Пейчева „предмодерно“ състояние. Оркестърът от народни
инструменти безпосрно има своя принос за развитието на музикалния фолклор, трансформирайки първообраза му в различни форми, което категорично
го прекласифицира от „предмодерен“ в „модерен“. Факт е, че в периода 19461980 г. институцията като самостоятелна единица или звено към ансамбъл,
провокира създаването на множество произведения.
В опит да се обобщи случилото се с първообраза на българската народна
музика и състоянията, през която тя е преминавала, локализирайки се в няколко основни структури, може да приемем следното:
„Пренасяйки се в модерността, синкретичната предмодерна фолклорна
музика се дезинтегрира, разпилява и разпръсква. Част от нея отива към „високите“, „елитни“ сектори на арт музиката, където започва да се преобразува
според логиките на художествената музика. Друга част се прехвърля в сферата на попмузиката, където се трансформира като комерсиална „масова“ музика. Трета част се придвижва в модерните културни пространства, възстановявана като автентична фолклорна музика“ [Пейчева, Лозанка. 2008. с. 59]
До тук проф. Пейчева е обособила три основни структури, в които т. нар.
„предмодерна“ фолклорна музика е намерила проява: в творчеството на българската класика, в комерсиалните експерименти на поп музиката и буквално
пресъздавания автентичен първообраз. Но има ли структура, в която българската народна музика е намерила място в едноличен творчески порив, чиято
потребност цели да е колкото близък с българското село (естествената среда
на българския фолклор), толкова и с града, и различните социални слоеве.
Структура, която съдържа по-малко от гореизложените три слоя, но в същото
време има нещо, което не се съдържа в никой от тях. Отговорът на това може
да се намери отново в труда на проф. Лозанка Пейчева, където тя посочва
още: „може да бъде отнесена към всяко от очертаните полета, но проявява
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някои черти и на останалите. Такава е именувана като суперструктура
„българска народна музика“, която включва: (1) хармонизации, обработки и
аранжименти на народни песни със средства на art музиката... (2) аранжименти на народни песни със средства на pop музиката... (3) свирене на фолклорна
музика със западноевропейски инструменти“. [Пейчева, Лозанка. 2008. с. 59]
Позовавайки се на казаното в последния цитат, се открива и достоверен
вариант на дефиниция, отнасяща се към обработената или авторска инструментална народна музика. В хронологичен аспект, преминала през няколко
етапа (съпроводите на народни певици с пиано; смесването на западноевропейски с традиционни български народни инструменти в различните инструментални групи в периода 1936 – 1950 г.; характерните за други жанрове изразни средства, които се прилагат в аранжирането на автентичния фолклорен
материал: форма, хармонични похвати, полифонични похвати и всякакви други композиционни прийоми), систематизирани в четири структури.
В заключение, обобщавайки казаното до момента, и в защита целта на настоящия доклад, считам, че от момента на създаването си като самостоятелна
концертна единица, чрез появата на десетките самодейни и професионални
ансамбли, в които оркестъра от народни инструменти е неизменна част, апарата неминуемо разширява творческия кръгозор на българските творци и им
предоставя необятно поле за създаването на разнообразни творчески решения. Това по естествен начин инвестира в трайното обогатяване на българската народна музика и развива художествената ѝ стойност в изключително висока степен. От друга страна, десетките хиляди автентични фолклорни образци,
които предците ни са завещали през вековете, за щастие са попаднали в найподходящи ръце като тези на Борис Петров, Филип Кутев, Коста Колев, Асен
Диамандиев, Иван Кавалджиев, Христо Тодоров и много други майстори на
„обработката“ за оркестър от народни инструменти, които са положили темелите на изкуството „българска народна музика“.
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ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА КОМПОЗИЦИОННИЯ ПОЧЕРК НА
МИЛЧО ВАСИЛЕВ В ПЕСНИТЕ МУ С КЛАВИРЕН СЪПРОВОД
Гл. ас. д-р Рада Б. Славинска - АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”
A CHARACTERISTIC FEATURE OF MILCHO VASILEV’S
COMPOSITIONAL STYLE APPLIED
IN HIS SOLO SONGS WITH KEYBOARD ACCOMPANIMENT
Chief assistant Rada Slavinska, PhD - AMTII “Prof. Asen Diamandiev”
Резюме: В съвременността името на Милчо Василев се нарежда сред най-големите имена в сферата на обработения фолклор. Аранжираните от него народни
песни с клавирен съпровод илюстрират характерните черти на композиционния
му почерк, основно показван чрез произведения за народен оркестър – виртуозност,
насищане с ритмично разнообразие, максимално уплътняване на фактурата, богата инвенция към импровизационност, чести алеаторни моменти, търсене на разширяване на формата, несъобразяване със стереотипи. Всичко това е съчетано с
превъзходно познание на клавирната проблематика.
Ключови думи: Милчо Василев, композиционен почерк, народни песни, клавирен
съпровод
Summary: At the present day, the name of Milcho Vasilev is placed among the most
distinguished musicians with interests in the sphere of folklore arrangement. The arranged by him folklore songs with keyboard accompaniment illustrate typical features
of his compositional style, mainly expressed through his pieces for folk orchestra – virtuosity, rhythmical variety and enrichment, dense texture, rich invention toward improvisation, often aleatoric moments, search for enlargement of the form, avoiding stereotypes. All this is combined with formidable knowledge on keyboard texture specifics.
Key words: Milcho Vasilev, compositional style, folk songs, keyboard,
accompaniment
В съвремието името Милчо Василев се нарежда сред най-големите имена
в сферата на обработения фолклор. Оставил зад гърба си повече от пет десетилетия непрекъсната връзка с изворния фолклор, професор Василев налага
упорито своето светоусещане за обработване и аранжиране на автентичните
мелодии. Немалка част от творчеството му, наброяващо вече над 2000 произведения66 [Янев, Ем., 2013, стр. 208], е в жанра обработена народна песен с инструментален съпровод. Автентичните песни, аранжирани за солист и народен оркестър, засега остават в архива на композитора като ръкописи. В няколко сборника за народни песни с клавирен съпровод обаче са поместени 34
66 По думите на самия Милчо Василев, споделени през 2009 г. и публикувани няколко години по-късно в книгата на
Емил Янев „От извора”: „Композиционното ми творчество вече обхваща над 2000 опуса – произведения за различни фолклорни формации, за камерен, симфоничен и духов оркестри.”
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негови пиеси за глас и пиано. Тази форма за концертно представяне на народните песни се утвърждава във ВМПИ (сегашна АМТИИ „Професор Асен
Диамандиев“) в помощ на учебния процес. Малка част от акомпаниментите на
Милчо Василев представляват клавирни извлечения на вече създадени от
него партитури за народен оркестър. Повечето песни са сътворени конкретно
в жанра „народна песен с клавирен съпровод”. Официалното представяне на
песните и най-вече на клавирите към тях, като част от аранжирането им и публичната заявка на композиторската нагласа към концертно им претворяване,
става именно чрез тяхното публикуване. Така нагледно можем да се приобщим към специфичните и характерни черти на композиционния почерк на
Милчо Василев.
Макар източниците на информация за творческите нагласи, търсения и
пристрастия на композитора да не са много, изследователите са успели да
уловят особеното, индивидуалното в обликът на почерка му. За това свидетелстват следните цитати:
„… Милчо Василев е представител на новата творческа ”вълна” след
Филип Кутев, Христо Тодоров, Коста Колев, Анастас Наумов, Красимир
Кюркчийски. Неговите инструментални пиеси носят нещо много специфично,
характерно – коленни преходи, по-свободно боравене с темите, взети от изворния фолклор, наличие на виртуозни пасажи, динамики и темпа, отговарящи на чувствителността на съвременния слушател.” [Букурещлиев, М., 2002]
„…Василев остава верен на колянната форма при изграждане на творбите си (понякога използва коленни преходи, някои от които нямат нищо общо с
предишните), но успява умело да ги динамизира, играейки си с различните
темпови нюанси, различни ладове и невероятна комбинация от неравноделни
размери. Появата му в жанра е свежа струя…” [Бураджиев, К., 2011, стр. 146]
„…Той продължава да търси съчетаването … на автентични мелодии и
съвременни хармонически последования, на “фиксираната” свобода на безмензурните мелодии и ритмизирания алеаторен съпровод... Почеркът му се
отличава с неочаквани хармонически решения, с ритмическо раздробяване в
нестандартни деления, но и с абсолютно преклонение пред съвършенството
на автентичната мелодия. Пътят му в жанра на обработката може спокойно да бъде наречен “класически, умерено съвременен” – без щампи, без стереотипи, без крайности в използването на модерни похвати, с изящен, изчистен
рисунък на всяка партия и перфектно познаване на изпълнителския апарат
– било инструментален или вокален. Неговото име последователно и неотклонно се утвърждава като име на доайен на българския обработен фолклор.”
[Славинска, Р., 2014]
„…Задъхани ритми, бликащ виртузитет, пределни темпа и чести контрасти, щедра хармония, метроритмично изобилие… чести алеаторни
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елементи, наситеност с тирати, ритмическо раздробяване в нестандартни деления … преклонение пред първообраза и изключително богата инвенция към импровизационност и разгръщане на формата – това са само част
от разпознаваемите черти на композиционния почерк на проф. Милчо
Василев.” [Славинска, Р., 2019]
Песните на Милчо Василев с клавирен съпровод в голяма степен доказват
усетеното в горните цитати, но констатациите на професионалистите визират
основно творчеството му за народен оркестър. За разлика от оркестровите
пиеси до този момент творбите му за глас и пиано не са разглеждани изобщо.
От таблица 1 се вижда, че най-активно Милчо Василев твори и публикува в
жанра „народна песен с клавирен съпровод” в първото десетилетие на XXI век.
31 от общо 34-те публикувани песни са станали визуално обществено достояние именно в този времеви отрязък. Тогава почеркът на композитора вече е
избистрен и добил своя характерен облик, така че тези произведения резонно илюстрират специфичните похвати на композитора.
Таблица 1
Година на
публикуване

Наименование на
сборника

Съставител

Брой публикувани
заглавия

1987

Народни песни със
съпровод на пиано

Анка и Стефка Кушлеви

3

2001

Солови народни песни със съпровод на
пиано

Диана Иванова

24

2006

Популярни народни
песни със съпровод
на пиано

Ренета Георгиева

1

2008

Солови тракийски
песни със съпровод
на пиано

Дарина Славчева

5

2009

Солови народни песни с клавирен
съпровод

Светла
Калудова-Станилова

1

В сборника на Дарина Славчева са включени и 13 клавирни извлечения на
партитури за народен оркестър от Димитър Лавчев, Костадин Генчев и Ради
Радев. Автор на тези клавирни транскрипции е Милчо Василев. Лекотата на
клавирните партии, съчетана с максимална хармоническа достоверност, доказва усета на Василев към пианистичната проблематика дори върху чужди
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произведения – търсене на мануално удобство, на практическа възможност
за изсвирване в указаните темпа, на специфични технически улеснения. Този
усет и познаването на клавирните характеристики е доказан в Концертиното
му за пиано и народен оркестър, както и в клавирите на неговите песни.
Пианото се оказва добре обследван от композитора инструмент, с който той
се чувства свойски. Клавирните партии са раздвижени, наситени с арпежирани и гамовидни пасажи, с равностойно техническо натоварване и на двете
ръце. Същевременно се наблюдава практическа логичност от пианистична
гледна точка – логика, присъща на задълбоченото професионално обучение
по пиано. Чрез клавирните партии Милчо Василев абсолютно освободено
може да изразява себе си и своята концепция, без да има често срещаните
„спънки”, присъщи на облигатистите.
Потвърждение на тези твърдения са срещащите се в клавирите на Милчо
Василев:
виртуозни пасажи, изискващи изключителна пъргавина и техническа подготовка у акомпанятора, каквито се наблюдават в клавирните партии на песните „Дреме ми се, лега ми се”, „Яно моме”, „Георги мама си думаше” и др.:
Пример 1

- пасажи в паралелни терци в дясна или лява ръка, срещащи се в „Провикна
се Стуян”, „Тудоро, Тудорке”, „Иване ле, Богдане” и др.;
- паралелни или срещуположни арпежи в двете ръце, например в песните
„Стоян в механа седеше”, „Яно моме” и др.:
Пример 2

- гамовидни построения в двете ръце, например в „Ранила е хубава
Грозданка”, „Я изгрей, слънчице” и др.:
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Пример 3

- хроматични поредици, наблюдавани в края на втората интермедия на
„Провикна се Стуян”, въведението и началото на „Колку са, мале, колку са”,
втора интермедия на „Яно моме”, краят на втора фраза в „Мъри Станко”, въведението на „Златка за вода ходеше” и др.:
Пример 4

Пример 5

- насищане с особени деления на нотните стойности, както е в „Ранила е хубава Грозданка”, „Леле Яно”67 и др.:
Пример 6

- съчетаване на точкуван и триолов ритъм, наблюдавано например в песните „Прочу се, Радо, Размирско”, „Щеро Калино” и др.:
67 това се забелязва дори в ранните му песни, публикувани в сборника на Анка и Стефка Кушлеви – „Стуяне бре, хайдутино”, „Прочу се, Радо, Размирско”, „Омръзнало ми, мамо” (бел. авт.)
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Пример 7

- бързи октавови пасажи както в лява, така и в дясна ръка, срещащи се в
песните „Мъри, Станко”, „Влезнала е Гинка” и др.
Освен разнообразните клавирни похвати, показаните примери илюстрират и друга характерна черта от почерка на Милчо Василев, а именно – вниманието към детайла. Както в оркестровите партитури на композитора, така и в
неговите клавири има подробни указания за динамика и динамически нюанси, за темпа и темпови отклонения, пълна конкретизация на щрихите. Това издава огромния му изпълнителски опит и желанието да съхрани освен композирания нотен текст, така и интерпретацията на творбите си. Издава също така
дълбокото му познание спрямо проблематиката на пресъздаването. В жанровете на обработения фолклор Милчо Василев се явява между най-професионално и академично изписващите своите партитури композитори. Неминуемо,
перфектната детайлизация донякъде е свързана с дългогодишната му преподавателска и диригентска дейност, но същевременно очертава една от характерните черти на композиционния му почерк.
В оркестровите пиеси на композитора често се усеща родопският мелос и
пристрастието към тракийската инструментална музика. Възниква въпросът
за регионалната ангажираност на Милчо Василев. Таблица 2 онагледява донякъде надрегионалното му творчество, макар и съизмерено спрямо публикуваните 34 народни песни с клавирен съпровод. Вижда се, че липсват песни от
Северна България, но затова пък са засегнати останалите етнографски области. Също така е видно, че има естествен пиетет към тракийската музика.
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Таблица 2
Етнографска област на автентичния образец
Тракия
Пазарджишко
Странджа
Добруджа
Родопи
Шоплук
Пиринско

Процентно съотношение
37.7%
5.8%
17.4%
14.5%
8.7%
8.7%
5.8%

От една страна, относително балансираното разпределение на песни от
почти всички етнографски региони доказва надрегионалната нагласа на композитора, от друга – по-високият процент тракийски, странджански и добруджански песни между разглежданите публикувани заглавия показва известно
предпочитание към мелоса от тези области.
Между най-характерните черти на композиционния почерк на Милчо
Василев в произведенията му за народен оркестър е голямото метроритмично
разнообразие и изобилието от неравноделни метруми. Малката песенна форма и запазването на автентичния първообраз в партията на солиста певец не
разрешава композиторът да изяви точно тази своя черта – нестандартното разчупване на пулсацията. В песните с клавири той компенсира импулса си към
метроритмично разнообразие чрез всевъзможни ритмични съчетания – точкуван ритъм, триолови движения, квартоли, квинтоли, редуване на правилни и
неправилни деления на нотните стойности – което поражда усещане за метрична промяна на микрониво. Това подсказва, че дори в миниатюрата, каквато е една народна песен със съпровод, характерните черти на композиционния почерк на Милчо Василев са ярко поднесени, но под различна форма.
Таблица 3
Метрична организация
Песни в размер 2/4
Песни в неравноделни метруми
Безмензурни песни
Песни със смесена метрична организация (с редуване на
безмензурни и метрично организирани епизоди)

Процентно
съотношение
43.5%
17.4%
31.9%
5.8%

В таблица 3 се забелязва друга тенденция в творчеството на Милчо Василев,
засягаща метричната организация на аранжираните от него песни. Високият
процент песни в 2/4 логично и нормално съответства на високия процент песни в този метрум в автентичното ни фолклорно наследство. По същата причина
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обяснимо висок е и процентът песни в неравноделни метруми, както и относително малкият дял песни със смесена метрична организация. Познавайки изобилието и комбинациите от всевъзможни неравноделни метруми в творчеството за народен оркестър на композитора, е учудваща липсата на публикувани
песни в смесени метруми. Не бива обаче да се забравя, че съставители на сборниците са изтъкнати вокални педагози по народно пеене и автентичните образци са предпочетени целенасочено с определена методическа и дидактична
цел, което в известна степен ограничава свободата на избора на композиторите. Всъщност „откровението” в таблица 3 е изключително високият процент
безмензурни песни, което показва, че композиторът не само не бяга от този
най-труден за аранжиране жанр, а и съзнателно го търси и предпочита.
Между специфичните похвати в аранжирането на безмензурните песни с
клавирен съпровод в творчеството на Милчо Василев е „вмъкването” на метрично организирани построения. Във всичките му публикувани безмензурни
народни песни с клавирен съпровод има дялове с организирана пулсация –
интродукции, интермедии, дори алеаторно противостоящи на соловата партия
модели, в които разбира се равномерността на изпълнение е относителна. В
някои песни това са съвсем кратки построения (интродукциите на „Жъни, наваляй невясто” и „Задало ми са, задало”), в други – по-разгърнати и рамкиращи
цялата форма епизоди („Провикна се Стуян”, „Стоян в механа седеше”), в трети
се наблюдава особено врастване на безмензурното соло с повтарящ се метрично организиран модел („Мъри, Станко”, „Златка за вода ходеше”). Явлението
издава специфична личностна нагласа на композитора спрямо безмензурната
мелодика – желанието да съпостави, дори да противопостави липсата на пулсация спрямо организирания метрум. Неслучайно в повечето безмензурни
песни метрично организираните епизоди са в размер 2/468 – пулсацията на
сърцето, на дишането, на живота – най-първичният изначален метрум.
Специфичен похват на Милчо Василев е и разширяването и разнообразяването на формата чрез различни „отсвири”. Народната песен по същество е в
малка куплетна форма и сред творбите в жанра огромен процент от аранжираните песни с клавирен съпровод следват композиционната щампа на буквалното повторение във всеки следващ куплет. В голяма част от публикуваните песни на композитора именно тази „щампа” е нарушена. Различието в отсвирите, както мелодическо, метроритмично, така и градивно-структурно,
често превръща формата от малка куплетна в своеобразна рондо-форма. В
песните с клавирен съпровод на Милчо Василев не се забелязва композиционна повторяемост по отношение на структурата. Наблюдават се различни
архитектонични варианти:
- песни с обемно въведение, служещо и за интермедия, като „Подранила
бяла Донка”, „Дреме ми се, лега ми се” и др.;
68
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- песни с две различни интермедии, като „Слушай ме, казъм Нанке”, „Тудоро,
Тудорке” и др.;
- песни с интермедия, равностойна по големина на въведението, но различна мелодически и хармонически, като „Провикна се Стуян”, „Я изгрей, слънчице”, „Есен се заесенява” и др.;
- песни с интермедия, равна по продължителност на песента, като „Рано ранила хубава Грозданка”, „Колку са, мале, колку са”, „Я излез, мале” и др.;
- песни с обемно въведение, но с кратка интермедия, като „Щеро Калино”,
„Влезнала е Гинка”;
- песни с три интермедии с различна продължителност като „Георги мама си
думаше”;
- песни с преход към нова тоналност в интермедиите, като „Яно моме” и др.
Многообразието от структурни варианти на формата на песните е поредно
доказателство за импровизационността в мисленето на Милчо Василев, за желанието му формата да бъде разнообразена, разчупена, нестандартна, за целенасоченото отбягване на композиционни щампи.
Жанрът „народна песен с клавирен съпровод” съществува в българската
музикална история повече от век. До средата на XX-ти век композициите в
този жанр са насочени към школувани, класически певци. Създаването на
фолклорните музикални училища и университети с преподаване на народно
пеене е основна предпоставка за възникване и утвърждаване на специфичната разновидност на жанра – фолклорна песен с клавирен съпровод за народен певец. Тази разновидност еволюира вече повече от 50 години и един от
най-ярките ѝ представители е акад. проф. Милчо Василев. В малката песенна
форма той съумява да изрази голяма част от специфичните, характерни черти
на композиционния си почерк и да превърне композициите си в еталон за
съвременно композиционно мислене.
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ИКОНАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ ТАНЦ МАРТА ГРЕЪМ
СЪЗДАТЕЛ НА ОСНОВНАТА ТАНЦОВА ТЕХНИКА НА ХХ ВЕК
Риолина П. Топалова
Резюме: Марта Греъм е американска танцьорка, хореограф и педагог, допринесла за развитието на съвременното танцово изкуство. Тя създава нов танцов език и
една от основните техники на модерния танц носеща нейното име. Греъм техника
е изградена на принципа на дишането и вътрешното „аз” с основни движения „контрект”, „рилийз” и „лифт”.
Ключови думи: Марта Греъм, хореограф, танц, модерно, танцова техника,
дишане.
Abstract: Martha Graham is an American dancer, choreographer and pedagogue who
has contributed to the development of modern dance art. She creates a new dance language
and one of the main techniques of modern dance bearing her name. Graham technique is
built on the principle of breathing and the inner „I“ with basic movements „contrect“, „release“
and „lift“.
Key words: Martha Graham, choreographer, dance, modern, dance technique, breathing.
„Танцът е скритият език на душата от тялото.“, Марта Греъм

фиг.1- Марта Греъм като Клитемнестра
Творчеството на Марта Греъм е необятно както и нейните постижения в
развитието на съвременното танцово изкуство. Родената в Питсбърг
(Пенсилвания) на 11.05.1894 г. Греъм, е една от най-големите фигури на съвременния танц. Американска танцьорка, хореограф и педагог, дала тласък в раз249

витието на съвременното танцово изкуство, създавайки основната техника на
модерния танц носеща нейното име - Греъм техника. По думите на Ана
Александрова (балетовед, поетеса и преводач ) Марта Греъм е„… най-видната
представителка на американския съвременен танц. Да превърнеш името си в
название на школа в изкуството е рядко благоволение на съдбата. Естествено,
явлението „Греъм“ станало основа на съвременния танц…“69. Баща ѝ бил психиатър и тя доста често наблюдавала пациентите му. Разговаряла с него, като
акцента на разговорите им падал върху развиване на нейната наблюдателност върху човешкото поведение и как може да се разчетат нервните разстройства, и да се постави диагноза чрез насочване на вниманието към физическото движение. Това вярване в способността на тялото да изразява вътрешните си сетива е от основно значение за желанието на Греъм да танцува.
То по-късно се отразява при изграждането на нейната техника, на себеизразяването, на вътрешното „аз”, което може да разкрие физическите и пластическите възможности на човешкото тяло. Нейното бъдеще, като че ли било решено, след като вижда танца на Рут Сент Денис (1880-1968), и се записва вече
20 годишна, да учи танц в школата на Рут Сент Денис и Тед Шоун (1891-1972) “Denishawn School of Dancing and Related Arts“. Въпреки че била тиха и срамежлива тя е трудолюбива и впечатлява Тед Шоун, който я взима в трупата си.
През 1923 г. напуска школата и поема по свой път. Две години след това става
инструктор и започва да експериментира с различни модерни танцови форми
отхвърляйки класическия танц, като използва естествените движения свързани с музика. Музиката е модерна създадена за танца й. За разлика от „босоногата” Айседора Дънкан (1878-1927), която използва музиката за вдъхновение,
Греъм я използва за да създаде драматичен танц. Не случайно в лицето на композитора Луис Хорст, тя има дългогодишен сътрудник, който я насочва към
идейте на немския експресионизъм и на свободния изразен танц. Не одобрява стиловете на движение използвани от Айседора Дънкани от Рут Сент Денис,
които са с опростена лексика. Марта Греъм постепенно изгражда своята „ азбука “, танцов речник и теория, създава абсолютно нов танцов език и система за
обучение, като счита тялото за инструмента на модерния танц, като то трябва
да е силно и гъвкаво, а движението семпло и значимо. Нейната темпераментна, колоритна ѝ екзотична натура я подтиква през 1926 г. да създаде Греъм
студио - училище за танц, което съществува и до днес. Първите ѝ танци са на
празна сцена само с костюми и осветление. Костюмите които използва са цяло
трико, дълга рокля и права риза. Тя обиграва цялата сцена, пода и реквизита
като част от самия танц, показвайки новия език в танца. Техниката на Греъм е
последователна, изразителна, придобита в процеса на вдъхновение. Диляна
Никифорова в книгата си „Танцов театър и танцови техники- история, съвременност и бъдеще “, дава формулата за съвършения танцьор владеещ тази тех69
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ника „ Голямото майсторство на Греъм се състои в способността танцьорът да
контролира едновременно нервната си система, физиката и емоционалната
си спонтанност в конкретния сценичен момент“70. Този контрол над енергията е познат в източните бойни изкуства. Чрез своята нова лексика на движението, тя се стреми да направи видим вътрешния свят на човека с темпото на
промените във външния свят. За да направи това Греъм взима идеи от богатото културно наследство на човечеството и ги обединява в единна техника, с
основен двигател „дишането” и вътрешното „аз”. Въвежда използването на подсъзнателни импулси и цикличността на движението, принципа на инерционното задвижване на тялото, баланса и въртенето под наклон или изменчива
ос. „Благодарение на фантазията си Греъм изобретява множество красиви
движения на падащото към земята тяло, както и на неговото повдигане от
пода, открива сложната техника за балансирането на сгънати колене, при което бедрата на танцуващия се превръщат в своеобразна ос, докато прегънатият
назад корпус се явява като противовес. Тя въвежда и въртенето при изменчива и колебаеща се ос на тялото.“71 Тя налага една стройно изградена система
от последователно и логично подредени движения в единен екзерсис, чиято
основна роля играе ритъма със закономерното редуване на действие и противодействие. За нея вътрешната сила и емоция дават импулс за задвижване
на тялото, чрез ритъма на дишането. Греъм техниката е разделена на упражнения на земя, среда, станка и пространствени аналогии. Техниката е изградена
и върху изолация, динамика, ритъм и телесна форма,връзка между дишане и
движение – контрекшън- contraction, рилийз- release, лифт- lift. Без да дишаме,
не можем да се придвижваме. В основата на създадената от Греъм техника е
процесът на дишане- „контрект” и „релийз”, който произвежда енергията разпростираща се из цялото тяло и създаващо движения. Инерционното задвижване на тялото е в основата на съвременните танцови техники. Съкращаването
на мускулатурната контракция-контрекшън, става чрез издишване, като коремните мускули се съкращават максимално, а мускулите на гърба максимално се разтягат/разгръщат. Контракцията-съкращаването има определено времетраене, след което неминуемо идва освобождаването и изтеглянето /релакс/ - релийз, което става чрез вдишване. Така на практика се осъществява
природният закон-всяко действие има своето противодействие. В тренинга на
Греъм редуването на контрекшън и рилийз е закономерно и разположено в
определена ритмика. Амплитудата на действие и противодействие варира в
зависимост от задържането на контракцията- колкото повече задържаме, толкова по-голяма е амплитудата на разгръщане на тялото при релийз и обратното- колкото повече разтегляме-изтегляме мускулите, толкова по-бързо можем
70 Никифорова, Диляна, Танцов театър и танцови техники- история, съвременност и бъдеще, стр. 74, Никифоров студио, 2011
71 Александрова, Ана, Биография на танца и балета, стр. 292-293, издателство „Хейзъл“, София, 1996
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да се върнем в най-събраната форма на тялото. Усещането за крайно изтеглената в пространството линия на тялото е подпомогнато от понятието „лифт” изтегляне, издигане, издължаване и осигурява едно скулптурно перпендикулярно пласиране на физиката спрямо хоризонталния подиум. Лифт- максималното изтегляне е определящо за постигане на най-високата точка на изтегляне преди издишване. Движението в танцовата техника на Марта Греъм се
осъществява чрез споменатите контрекшън, рилийз и лифт, които са неразривно свързани и непрекъснато преплитащи се в композициите. Тя открива и
нови възможности на тялото при падащи и издигащи движения. Така също, че
при отскок трябва да удържи удължено висящо състояние в пространството и
във времето, като точка на безтегловност в очакване на поредното приземяване и потъване. Много специфично в Греъм техниката е тупкането на тялото
–баунс- bounce, или постоянния напор на корпуса върху тялото. Тази интерактивна роля на телесната форма при Греъм се свежда до по-глобално въздействие върху публиката, чрез кондензиране на пространството и времето и съсредоточаване на вниманието на публиката в оптическия магнетизъм на пластическото внушение. За да се изгради правилна позиция на тялото и много
здрава мускулатура на гърба- тъй като той се явява най-силната, носеща част
при модерния танцьор, позициите в екзерсиса се изграждат на пода-земя.
Така тялото има възможност по най-естествен начин да реагира и да функционира правилно, черпейки сила от земята, имайки възможно най-добър контакт с нея. На земя позициите са 4 основни. Това са позиции, които позволяват
след доброто им усвояване, бърза реакция на тялото и чисто преминаване от
едно състояние в друго.

фиг. 2 - Марта Греъм
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Новаторствата в историята на съвременното танцово изкуство от Марта
Греъм не се изчерпват само с новия език на изградената техника, с драматургията на танца, тя първа използва движещи се декори и комбинира танц с реч.
Първа интегрира в трупата си афро-американци и азиатци. Безкрайни са нейните хореографии и ученици, създадени за 66 години. Последната си роля
изиграва 1969 г., но работата ѝ като хореограф продължава до края на дните й,
създавайки 181 шедьовъра, от които по- известни са: „Юдит”, „Алцеста”, „Федра”,
„Цирцея”, „Клитемнестра”, „Кортежът на орлите”, „Пролет в Апалачите”, „Писмо
до света”, „Смър и изход”, „Церемонии”,„ „Американско свидетелство”, „Епизоди”,
„Персефона”. Наградена е с Президентски медал за Свобода - за изключителен
принос в развитието на Модерния танц – 1976 г. През 1985 г. президентът
Роналд Рейгън я удостоява също и с почетния Медал на изкуствата.
Една от революционерките на ХХ в. на 01.04.1991 г. напуска необятния свят
на танца. През дългия си творчески път Марта Греъм работи с творци от различни жанрове. С композиторите: Аарон Копланд, Самюъл Барбър, Уилям
Шуман, Норман Делло,Джан Карло Меноти. С балетните звезди Марго
Фонтейн, Рудолф Нуреев, Михаил Баришников и Мая Плисецкая, които при
нея усъвършенстват своята артистичност. С видни актьори като: Бети Дейвис,
Кърк Дъглас, Мадона, Лайза Минели, Грегъри Пек, Тони Рандъл, Ели Уолах, Ан
Джаксън и Джоан Удуърд, като им помага да опознаят възможностите на телата си и да ги използват пълноценно в своята работа. Работи с дизайнери,
скулптори и др. От Марта Греъм се повлияват няколко поколения хореографи
и таньори: Ерик Хокинс, Мърс Кънингам, Пол Тейлър, Мери Хингсън.
Създаденото от нея училище през 1926 г. е най-дълго съществуващо без прекъсване танцово училище в Америка. Студенти идват от цял свят, за да учат в
Училището за съвременен танц Марта Греъм, като то е единственото училище
предимно фокусирано върху преподаването на Греъм техника и репертоар.
Тези които са завършили в Училището на Греъм са изпълнители в професионални танцови компании като тази на Марта Греъм, Пол Тейлър, Хосе Лимон,
Ноеми Лафранс, Rioult Dance Theater, The Battery Dance Company както и други
компании по целия свят и добре познати на Бродуей. В България Греъм техниката влиза в програмата на Хореографското училище от 1978 г. като специална
дисциплина. През 1998 г. Списание Тайм я обявява за „Танцьор на века“, а
„Пийпъл мегазин“ ѝ отрежда водещо място сред жените – икони и за един от
най–влиятелните хора на ХХ век.
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фиг. 3 – Марта Греъм с една от емблематичните ѝ рокли
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РОЛЯТА НА СТИХА В МЕТРОРИТМИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИ ХОРОВОДНИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ
ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
София Р. Русева – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Резюме: В текста са разгледани някои взаимовръзки между стихосложението и
метроритмичната организация на хороводните народни песни от Северозападна
България. След направените анализи се констатира тясна корелация между стиха
и ритмичната структура на напевите по отношение на типа ритмообразуване,
метроритмичния строеж и развитието на песенната форма на хороводните образци от този регион.
Ключови думи: хороводни песни, поетичен текст, стих, мелодия, ритмообразуване, метроритмичен строеж, стихомелодична строфа
Summary: In the text are discussed some relations between the poetic text and the metrorhythmic organization of folk songs for horo from Northwestern Bulgaria. After the analysis,
it was founda close correlation between the verse and the rhythmic structure of the songs in
terms of the type of rhythmic formation, the metrorhythmic construction and the development of the song form in this region.
Keywords: Songs for horo, poetic text, verse, melody, rhythmic formation, metrorhythmic build, verse-melodic stanza
Синкретичната същност на българската народна песен често е обект на
размишления във връзка с обуславящите я музикален, танцов и поетичен аспект и кой от тях има първостепенно значение при формообразуването ѝ.
Един от основните въпроси, с които се сблъскваме при анализирането на песенната форма е взаимообуловеността между поетичния текст и мелодията на
народния напев. В настоящия текст са разгледани някои взаимовръзки между
стихосложението и метроритмичната организация на хороводните народни
песни от Северозападна България. Традиционната музикална култура и в частност народната песен, е била най-рано застрашена от изчезване в този регион. Необходимостта, събирането и записването на фолклорните образци да
започне именно от там, е аргументирана от Васил Стоин така: „Там народната
песен бе най-силно изложена на загиване – и не толкова под влиянието на песента на съседните страни, колкото от начина на музицирането в тия
страни, пренесен във Видинско още преди Освобождението. Много от народните обичаи, хорàта с песни, сватбарските песни, са отдавна забравени в
съседните страни, а това се е отразило като мода последователно и в общуващите с тях наши поселища.“ [Стоин, 1928, с. 5]
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Хороводните песни от Северозападна България, послужили като база за
анализ в изложението са 295 на брой. Те са съпътствали развлекателните72 по
функция хорà и са публикувани в сборника „От Тимок до Вита“. Напевите са
нотирани по слух от Васил Стоин, Павел Стефанов и Иван Камбуров в периода
1926 -1928 г.
Систематизирането на текстовете на хороводните примери от
Северозападна България е направено въз основа на теорията за силабичния
характер на стихосложението в българската народната поезия, според която
„…стиховете на народната песен се пишат на отделни редове, като се оказва, че във всеки ред попадат по еднакъв брой срички. От тук и терминът силабическо, т.е. сричково стихосложение (на грц. συλλαβή значи ‘сричка’)“ [Янакиев,
1960, с. 127 - 128]. В изложението са използвани термините основен стих, развит стих, вметка/вставка и припев/рефрен, въведени и изяснени от българските фолклористи, за да се обозначат стиха и неговите части. Под термина основен стих73 се разбира онази част от стиха на народните песни, която е натоварена с основното смислово съдържание на поетичния текст. Развитият стих
представлява разширена, украсена и обогатена форма на стиха, получена чрез
повторения на части от него – вметки или запеви. Допълнителният, повтарящ
се на едно и също място текст, който е не по-голям от пет срички се нарича
вставка или вметка74. Припев или рефрен е текст с повече от пет срички, който се повтаря многократно в песента. Понятието стихов размер75 отразява
строежа на стиховете, в зависимост от броя на сричките, които съдържа всеки
от тях, както и вътрешната им подредба. За да бъде определен стиховият размер е необходимо да се установи периодично повтарящият се стихов шаблон
от началото до края на поетичния текст на песента.
Понятията, определящи ритмичния рисунък на песенната форма са изяснени от Стоян Джуджев. Под изохрония се има предвид особеност на мелодията, при която тя е изградена от еднакви нотни стойности, т. е. съдържа един
вид ритмични единици. Тогава се говори за пълна изохрония. Тя би могла да
бъде и частична тогава, когато равната ритмична последователност е нарушена от появата на различна нотна стойност – с по-дълга или по-кратка трайност или когато изохрония се наблюдава само в определени части от мелодията. Хетерохрония е налична тогава, когато мелодията е съставена от различни нотни стойности. Според техния брой, тя бива от първа степен – ако в мелодията се срещат два вида нотни стойности, от втора степен – ако има наличие на три вида и т.н.
72 Терминът „развлекателни“ хора е възприет от теоретичния труд на Анна Илиева „Теория и анализ на фолклорния
танц“. Там авторката определя двете основни жизнени функции, които носи българското хоро - обредно-ритуална и художествено-развлекателна. [Илиева, 2007, с. 25]
73 Термините „основен стих” и „развит стих” са използвани от фолклориста Тодор Джиджев.
74 Понятията вметка/вставка и припев/рефрен са използвани от фолклориста Стоян Джуджев.
75 Термин, употребяван от Михаил Арнаудов, Райна Кацарова, Стоян Джуджев и Тодор Джиджев.
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Анализът на поетичния текст при хороводните напеви от Северозападна
България показа, че сред текстовете на песните в региона преобладава осмосричния стих с разпределение на сричките /5+3/, следван от осмосричника,
разделен /4+4/. Тази тенденция е в единодушие с изследователите на българската народна поезия, според които това е най-разпространеният стихов размер сред фолклорните песенни образци. Срещат се по-малко на брой десетосричници, дванадесетосричници, шестосричници, седмосричници, комбинирани и хетерометрични стихове.
Често срещани в областта сапесните с текстове, включващи рефрен. В голяма част от случаите той е с размера на основния стих, рядко повече или
по-малко развит от него. Въпреки че припевът има преди всичко декоративна
функция, тъй като сам по себе си не носи смислово съдържание, той образува
самостоятелен стих, което води до разгръщане и обогатяване на песенната
форма. Появата му налага образуването на нови мелодични редици, с което
нараства и стихомелодичната строфа. Този аспект от развитието на песенната
форма е отбелязан от Тодор Джиджев, който определя процеса като „ново направление за развитие“ наречено „развитие с припевни стихове.“ [Джиджев,
1973, с. 16 - 25]. Пример за това е песен № 3754 /ТВ/ /виж пр. № 3754/, чийто
поетичен текст е осмосричник, а рефренът е с същия брой и разпределение
на сричките като основния стих:
Пример №3754 /ТВ/

Основен стих От ка сме се залибили, /4+4/
Рефрен:
Дино, Динке, байчовата. /4+4/
Появата на припева е провокирала образуването на нов четиритактов мелодичен ред и стихомелодичната строфа е прераснала от едноредна в
двуредна.
По подобен начин се е развила формата и в песен №3725 /ТВ/ /виж пр.
№3725/. Тя е с триредна стихомелодична строфа, а текстът е осмосричник
/5+3/ с припев със същия стихов размер и разпределение на сричките:
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Пример №3725 /ТВ/

Основен стих: Поведо оро, Бояно, /5+3/
Рефрен:
На лево оро, на лево, /5+3/
на лево оро да играш. /5+3/
В този случай рефренът образува цели две нови мелодични редици от по
три такта, с което стихомелодичната строфа се разширява от едноредна става
триредна.
Най-разпространени в Северозападна България са образците с хетерохронен строеж, при който основната трайност на тонсричката се е нарушила повече от веднъж. Предпоставките за нея в много случаи са свързани именно с
поетичния текст на напевите. Това се наблюдава най-често в примери, чиито
стихове са разширени от вметка. В областта размерът на вметката варира – от
две до пет срички, като преобладават текстовете с двусрично разширение,
разположено в края на стиха. В песен № 3718 хетерохронията се е породила в
резултат на появата на двусричната вметка „Нино“ /виж пр. №3718/.
Опосредстваното ритмообразуване и тук е свързано с диплазно удължаване
на основната нотна стойност - четвъртина. Появата на допълнителната вметка
„Нино“ налага разделянето на четвъртината на осмини. Вследствие на това
нотните стойности в ритмичната структура на песента нарастват до три на
брой – осмини, четвъртини и половини, и от частично изохронен, метроритмичният строежът на песента става хетерохронен.
Пример №3718 /ТВ/
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Аналогичен метроритмичен облик се наблюдава и в песен № 3795 /виж пр.
№3795/. Налице е първоначален частично изохронен строеж, реализиран
чрез основна нотна стойност четвъртина и опосредствано ритмообразуване
чрез диплазно удължение. Появата на вметката „мори“ поражда разделянето
на четвъртината на две осмини, с което частичната изохрония преминава в
хетерохрония.
Пример № 3795 /ТВ/

Изохрония в чистия ѝ вид се среща рядко сред песните в областта и то при
напеви със сравнително малък размер на стиха. Прави впечатление, че сред
развитите четириредни образци се среща и пълна изохрония, която в същността си е белег за ранен архаичен тип фолклорно мислене. Пример за това
е песен №3844, чийто поетичен текст е шестосричник /виж пр. № 3844/. От
пръв поглед в песента личи първичният тип ритмообразуване, за който е характерна водещата роля на стиха, а от там и еднаквостта на тонсричките.
Четириредността тук е в резултат на буквалното повторение на двата стихомелодични реда, което въпреки че не носи нов музикален и поетичен материал разширява стихомелодичната строфа.
Пример №3844 /ТВ/

След направените анализи на хороводните песенни образци от
Северозападна България би могла да се констатира една тясна корелация
между стиха и ритмичната организация на напевите. Опосредстваното ритмообразуване, което се наблюдава при по-голямата част песенните образци е
резултат от взаимодействието между музикалното и поетично начало. В много
случаи хетерохронният метроритмичен строеж е следствие от появата на декоративни текстови образувания – вметки и рефрени. Ролята на припевните
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стихове за разширяването на песенната форма е значителна, тъй като наличието им изисква образуване на нови мелодични редици, следствие от което е
разширяването на стихомелодичната строфа.
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ЗА СЕМАНТИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ БЛАГОСЛОВИИ
КАТО ЧАСТ ОТ ФОЛКЛОРНОТО СЛОВО
Тодорка Малчева
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”
Резюме: Поле на размисъл в настоящия текст са българските благословии –
част от българското фолклорно слово и от патриархалните календарни и семейни
празници. Това е форма за словесни дарявания с благо и добро, с берекет, щастие и
успехи. Благословиите са особено значещи в миналото и заемат важно място в нашите традиции. Те са езиков код, който съдържа различни елементи от материалната и духовната култура на народа ни. Изследването представя разсъждения върху видовете благословии съобразно лексикалното значение на изказа, календарната обредност, традиционния бит и душевност на българина. Представен в този
вид, реализираният тематичен анализ откроява значимостта на благословиите
в българското патриархално общество.
Ключови думи: благославяне, фолклорно слово
Abstract: In the following text are being studied Bulgarian blessings- part of Bulgarian
folklore speech and patriarchal calendar and family holidays. They are a way of word-giving
for prosperity and wellness, happiness and success. The blessings were especially important in
the past and nowadays they are an important part of our traditions. They are a language
code, containing different elements from the material and spiritual culture of our nation. The
research presents thoughts about the types of blessings according to the lexical meaning of
the words, calendar traditions, traditional way of life and inner life of Bulgarians. Being realized in this manner, the analysis puts the stress upon the importance of blessings in Bulgarian
patriarchal community.
Key words: blessing, folklore speech
Словото заема съществено място във фолклорната култура на българина.
Това са приказките, словесните текстове на народните ни песни, пословиците
и поговорките, благословиите. И на празник, и в делник българинът е използвал словото, обвито в невероятно богата и причудлива образност.
Такава образност са именно българските благословии. Като част от фолклорното слово те са наша национална самобитност и културно наследство.
Благословиите са неотменна част от патриархалните календарни и семейни празници, поради което се свързват с отминалия патриархален бит
[Крумова-Цветкова, 2010, с. 32]. Те са допълваща част към народните обреди и
се основават на една „прастара вяра в материалната сила на словото, произнесено в тържествени случаи и облечено в избрана, най-често наследена от старината стереотипна форма” [Арнаудов, 1937, с. VII]. Това ни ориентира към становището, че те почиват на вярата в свръхестествената сила на думите.
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Тяхната същност и значение са подсказани от етимологията на думата благословия. Нейните съставките „благо” и „слово” разкриват естеството ѝ като
блага, добра, мила, приятна дума. Според Речник на българския език (РБЕ)
най-често това са пожелания, обикновено обредни, за щастие, благополучие и
за успех. Освен това, благословиите могат да се разглеждат и като молитвени
слова-пожелания за благополучие, щастие, успех [РБЕ, с. 640-641].
В този контекст напълно основателно благословиите могат да бъдат дефинирани като форма на словесни дарявания с благо, добро и берекет, с щастие
и успехи.
Други източници акцентрират върху фолклорния характер на благословиите: „Вид народно умотворение, образен израз, чрез който се изказва тържествено благопожелание”[Георгиев, И. и др., 1969, с. 182-183]. Дефиницията
ясно откроява същността на фолклорното пожелание или благословията – тя
съдържа образност и като вид народно умотворение има творчески характер.
Относно произхода на това фолклорно словесно творчество авторският колектив ориентира към наивния мироглед на общество, което „вярва в необикновената, магическата сила на словото и смята, че с молби, заклинания, наричания и благословии може да постигне много желани неща.” [пак там].
Благословиите са били особено значими в миналото. Произнасяли са се на
календарни и семейни празници, съпровождали са празничните ритуали, веселия и трапези. Рождество Христово, Великден, сватбата, кръщенето, новият
дом са били неизменно свързани с благословии. Това определя техният ритуално-обреден характер. За разлика от днес, тяхната роля е ограничена и те
отстъпват място на кратките пожелания.
Благословиите заемат значително място в нашите традиции, в обичайнообредната ни практика. Това дава основание те да бъдат класифицирани като
самостоятелен жанр: „Жанр на наричания, вид народни умотворения, основани върху магическата сила на словото...благо, добро слово за някого и за
нещо, като например:
„Да даде Господ да се валяте в мед и масло.” [Богданов, 1993, с. 61].
Явно е, че благословията се е основавала на вярата в свръхестествената
сила на думите. Според М. Арнаудов тя отразява „прастара вяра в материалната
сила на словото, произнесено в тържествени случаи и облечено в избрана,
най-често наследена от старината стереотипна форма” [Арнаудов, 1937, с.
VII].  В този контекст напълно основателна е констатацията на Лилия КрумоваЦветкова, според която: „И в определението на М. Арнаудов, и в цитираните
по-горе определения, се посочва една характерна особеност на благословията
– тя е тържествено пожелание. Именно тази особеност разделя, макар и твърде относително, благословиите и пожеланията.” [Крумова-Цветкова, 2010, с. 32].
Става ясно, че друг фактор, открояващ благословиите от обикновените пожелания, се явява обстоятелството, че те могат да бъдат класифицирани като
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молитви, с които българинът е измолвал от Бог това, с което благославя. Ето
защо молитвата, т.е. благословията, трябва да бъде изречена от сърце, тъй
като се е вярвало, че именно тогава тя идва от Бог. В този контекст се явяват и
думите на народопсихолога Иван Хаджийски посочва значителното място на
благословията в тогавашния бит: „[Благословии] се въздаваха не само при всеки случай, при всяка среща във форма на поздрави, но и на които бяха посветени два празника: Полязване и Суроваки... И тези поздрави не бяха празни
думи. Те изразяваха сърдечното, вътрешното отношение на поздравляващия
към поздравлявания” [Хаджийски, 1966, с. 121].
Като част от българското фолклорно богатство благословиите притежават
характерните особености на фолклора. Създадени са от анонимни автори и се
разпространяват устно, поради което се срещат различниварианти на едни и
същи благословии.
Успоредно с това, те крият в себе си културологична и етнокултурна информация. Те са езиков код, който съдържа различни елементи от материалната и духовнатакултурана народа от миналото. Те представляват културен
отпечатък,  чрез който може да се реконструират различни елементи от тази
култура.
Благословиите притежават образност, присъща на народното светоусещане.
Особено обикнато образно средство при тях е сравнението. Някогашният българин характеризира действията и сравненията, като използва житейския си и трудов опит. Той ги сравнява с действия и признаци от заобикалящата го действителност – с действия и признаци, наблюдавани в природата, във всекидневния
бит, характеризиращи животни и птици. Сравненията са постоянни, традиционни за фолклорния дискурс, използват се многократно в различните благословии.
Те носят образността на народния мироглед. Разкриват образното мислене на
българина и са ценен източник за културата и манталитета на народа.
Това разкрива следната благословия на сватбаот кум или свекър:
"Да сте честити и доброчести, да остареете и побелеете като свети
Никола, да сберете дом и имот, та и през прага ви да прелива, да нараждате
челяд размесна, като цвете в градина и като млади фиданки около вас, да
даде Господ, пръст и сгур да фанете, злато и сребро да стане, добро да ви потече като река, та сироти и сиромаси да пригледвате, за каквото посегнете, да го стигнете и сичко, каквото поискате Господ и света Богородицада ви
дадат; речете синца амин, дай Боже.„ [СбНУ, ХХХI, с. 130].
Образните сравнения в благословиите са свързани с действие или
сравнение.
• Благословии, свързани с действие:
да раснеш като дърво дафиново, като босилек в (у) градина, като ръжта
по полето, като топола по поле, като здравец по планина, като троскот
под камен, като орех под тесла, като тенкен кипарици.
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Действията при тези благословии са свързани  преди всичко с човешкия
живот и затова са насочени най-вече  към него:
да остарееш и побелееш като св. Никола (светого Николая);
да се обичат като хляб и сол;
да се плодят като пшеница в полето, като рибите по морето;
да се вият като лозов корен;
да се веселят като китка у градина;
да се въдиш като просото;
да му върви работата като на млада невяста думи;
да се роят като сняг;
да ви потече добро като река; [ЛАА76].
Благословиите, свързани с действие, са изпълнени с динамика. При тях
особено осезателно е представена природата в нейни динамизъм и проличава зависимостта на българина от природните сили в патриархалния живот.
• Благословии, съдържащи сравнения:
да си (е) здрав  и дълговечен като дъб;
да си (е) весел като китка у градина, като цвете в градина, като кукуряк у
присойна;
да сте весели като пролет, богати като есен;
да е висок като планина;
да бъдат гъсти, чести като дъбрава край село;
да бъдат семенити, плодовити като дванадесет бръзлея на гнездо;
да са семенити като дванадесет синигера в една дупка;
да е червено като калинка;  като вино;
да си сладък като медица;
да си (е) чист като вода на бистър кладенец;
да си здраво като здравец;
да е яко като желязо;
да си бял и як като среброто;
тънка и висока като конопа;
бяла и червена като ябълка. [ЛАА].
Така представени, ясно проличава, че това са благословии-сравнения.
Целият този свят, отразен в благословиите-сравнения, е светът на трудовия
български селянин от миналото. Тези благословии показват по какъв начин
съзнанието на този селянин усвоява заобикалящата го действителност. В този
смисъл благословиите-сравнения отразяват душевността и манталитета на
някогашния българин и са част от национално-културното пространство.
Всеки по-специален случай е повод за българина да изкаже благи думи
към свои близки и роднини. Така например, сватбата като един от най-важни76

ЛАА – Личен архив на автора
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те моменти в живота, при който настъпва пълна промяна в семейното и социално положение на човека, дава повод за многобройни благопожелания, а
днес – пожелания. С тях се цели вербално осигуряване на семейно благополучие, здраве и голяма челяд:
"Годинавасос невеста, до в година сосмашкодете!" [СБНУ, XIV, с. 174].
„Господ да ги благослови, сватке! Да им даде що им сърце сака; да са честити, како вода на бистър кладенец; да са широки, како поле; да са високи како
планина, да са весели како китка у градина, здравец у планина, кукурек у присойна, да се ширет како вакло стадо по равни рудини, да играят како младо
ягне пред мила майка!”
„Да ви дава Господ живот и здраве: дето стъпите – сребро, що пофанете
– злато!” – на сватба, когато бащата се прощава с дъщеря си.
				[СбНУ, XL, с. 239].
„Ова година венчаш, до година да кръшчаш!”
				[Дабева, 1937, с. 90-97].
В миналото благословии са се произнасяли по различни поводи: сватби,
кръщенета, обичайно-обредни празнични веселия. Чрез тях се пожелава
здраве, дълголетие, плодородие и берекет, семейно щастие, радости и лични
успехи.
• Благословии към младоженците:
„Колко желки по полето – толкоз щерки!
Колко вуци по гората – толкоз внуци!
Колко лисици по гората – толкоз кумици!
Колко клина по таз къща – толкоз сина!”
				
[Арнаудов, 1937, с. XII]
„Да сте честити и доброчестити,
да остареете и побелеета като Стара планина,
да сберете дом и имот, та през прага да ви прелива,
да народите челяд, размесена като цветя в градина и като млади фиданки около вас, добро да ви потече като река,
за каквото посегнете, да го стигнете.”
				
[Георгиев, И. и др., 1969, с. 183]
„Както не може това просо и тия капки да се съберат и преброят,
Така вам никой да не може зло да ви стори!”
				[СбНУ, V, с. 59]
Цитираните благопожелания са произнасяни на сватба и представят изключително богата палитра от ценни желания за сбъдване, отправени към
младоженците. Те разкриват, както значимостта на сватбения семеен обичай,
така и радостта и загрижеността на родители, роднини и близки за семейното
благополучие на младите.
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• Коледарски благословии
Не по-малко вълнуващи са и коледарски и сурвакарските благословии. Те
са свързани с коледните и сурвакарските обреди от коледно-новогодишния
цикъл. Празниците, свързани с края на едната и началото на другата година, са
съпроводени с много пожелания за здраве, благополучие, плодородие и радост. Благословиите се отправят от коледари и сурвакари към домакина и неговото семейство.
Още с дружното и весело влизане на коледари и сурвакари се създава атмосфера на радост и надежда за по-добро и светло бъдеще:
"На здраве ти, домакине!
От Бога ти много здраве!
Колко здравец по планина,
Толко здраве в тая къща,
В тая къща, в таз дружина!
По дружина, по човечно,
по човечно, по добично!"
"Колко здравец по планина,
Колко звезди в синьо небе,
Толкоз дравев таякъща!
По дечица, по с точица,
Здраве, късмет и берекет,
Жито, просо, мед и масло!"
		
[Арнаудов, 1937, с. XIII-XIV]
Почти винаги коледарските благословии завършват с тържествен възглас
„Амин!”, т.е. Да бъде!:
............................................
„Бог да наспори – навакса:
В поле златните му ниви,
И овчици, и кравички,
И медородни му пчелици.
Амин!”
		
[Дабева, 1937, с. 40-41]
В този дух изключително богати, благи пожелания се отправят както към
дома, така и към всеки член от семейството – към стопанин и стопанка, към
момък, мома и към малко дете.
• Сурвакарски благословии
Сурвакарските (новогодишни) благословии, подобно на коледарските,
включват пожелания за плодородие, щастие и благоденствие. Така например,
пожеланията в следната благословия разкриват представата на патриархалния българин за изобилие и благоденствие:
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„Сурова година, весела година,
Голям клас на нива,
Голям грозд на лоза,
Жълт мамул на леса,
Пълна къща с коприна,
Червена ябълка в градина,
Мъжко дете в кътина,
Живо здраво догодина, до амина!”
		 [ЛАА]
• Лазарски благословии
Както в коледарските благословии, по същия начин и лазарските благословии са отправени към дома и към всеки член от семейството:
„До година со здравие.
Да са живи домакини,
Домакини чорбаджии,
Да дочекат Лазара,
До година создравие.”
„Нани ми, нани, детенце,
Да раснеш и да пораснеш,
На царя царство да отнемеш
И на везиря везирство.
До година със здраве,
Със здраве, с много добрини.”
„Колкото искрици, толко пиленца, шиленца, яренца, теленца, ждребенца,
дечица, а най-вече мед и масло и бяла пшеница на съв народ!”
		
[Дабева, 1937, с. 80-83]
„Колко трева по полето,
Толкоз берекет в тази къща;
Колко здравец по гората,
Толкоз здраве в тази къща.”
		
[СбНУ, XXVIII, с. 349]
Благословии към дете, при кръщене:
„Да е бяло като памук!”
„Да е червено като вино!”
„Да е чисто като сребро!”
Да е яко като желязо!”
		
[Дабева, 1937, с. 108]
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Всички сравнения при благословиите са несъмнено ценни щрихи, разкриващи страни от бита и душевността на българина от миналото. Паралелно с
това, те разкриват и емоционалното и мисловно богатство на народа ни.
От така направеното изложение може да се обобщи следното:
1) С пожелаването на добро при благословиите ясно проличава идеалът на
българина за добро:
Ний като излезем, Госпид да влезе! (част от коледарска благословия)
Да си здрав и дълговечен като дъб!
Да е благословен като вакъл овен! и пр.[ЛАА]
Здраве, дълголетие, благослов в дните, късмет и успех в живота – това е
част от идеала на българина за благини и добър живот.
2) Чрез пожеланията с благославянето ясно са представени ценностите
при патриархалния българин:
• Плодородие на нивата:
"Да даде Господ да се роди и по дърво и по камик!"
		
[СбНУ,VIII, с. 234]
„Да се роди със берекет,
Със берекет вино, жито,
Чениците (пшеницата) до грядите,
Ячмените (ечемикът) – до стрехите,
Леновите (ленът) до пояси,
Уровите (грахът) до колена.”
		
[Геров по Крумова-Цветкова, 2010, с. 229]
Пожеланието е със значение на: да има голямо изобилие, богато плодородие, достатъчно за изхранването на семейството. Затова се пожелава селскостопанските посеви да се родят и на невъзможни места – по дърво и камък; да
израстат високи посеви – признак за богата реколта.
Тук, както и в повечето благословии се употребяват метафори, чрез които
се увеличава силата на отправеното пожелание, както и желанието за неговото сбъдване: ленът да е висок до пояс, пшеницата да израсте до гредите и др.
Пълен селскостопански двор – да се множат и да са здрави домашните
животни:
"Да тидаде Господ шарена овчица и шарено агънце"
[Геров по Крумова-Цветкова, 2010, с. 240]
„Бог да наспори – навакса:
В поле златни му ниви,
И овчици, и кравички,
И медородни му пчелици! Амин!”
		
[Дабева, 1937, с. 40-41]
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"И още му го Господ подари: оратни волове, телитни кравици, ждребитни
кобилки, ягнитни овчици, козитни козици. Козици му по гора врещяли, овцичи
му по поле блеяли, кобилки му в яхъри цвилили, говеда му у обор ревали, и вий
речете, мои дружина: О, Амин! Амин!" (Част от коледарска благословия)
			
[СбНУ,ХVI-ХVII, с. 18]
благословеното, здраво и сплотено семейство:
Со здраве зима да зимуваме!
Со здраве лето да летуваме!
			
[СбНУ,XII, с. 252]
Да остареят и побелеят като Стара планина, като Пирин планина;
Да се обичат като хляб и сол;
Да се плодят като пшеница в полето, като рибите в морето и др.[ЛАА]
Отправените благословии към младоженци обхващат цялото благополучие в едно семейство: да бъде здраво и задружно, да бъдат единни, да народят
много деца, да живеят в радост и сполука.
• Плодовитост в дома:
Колко му дома клинчета,
Толку мусинчета.
Колко му дома жребчета,
Толку мучерчета.
Викайте, дружина, амин!
			
[Дабева, 1937, с. 55]
Колкото кончета, толкоз момчета!
Колкото жички, толкоз момички!
			
[СбНУ, ХV, с. 143]
• Благоденствие:
Колкото на този кравай зрънцата,
Вети, превети, сети, пресети,
Трити претрити,
Толкоз чест и берекет в тази къща!
			
[СбНУ, VII, с. 3]
• Благопожелания към дете при кръщаване:
Да е червено като вино!
Да е чисто като сребро!
Да е яко като желязо!
			
[Дабева, 1937, с. 108]
Това са част от изключително широкия спектър пожелания при благословиите. Така представени, те открояват богатата душевност на патриархалния
българин; представят ни културна информация, характеризираща неговата
житейска реалност.
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Изложеният аналитичен прочит ясно открояват значителното място, което
заемат благословиите в българското общество в миналото. Имайки предвид,
че човек векове наред е бил зависим от природата (както често е и понастоящем), именно в тези народни умотворения той е намирал утеха и надежда за
преодоляване на природни явления, пред които е бил безпомощен. Ето защо
"Благословиите...са израз на желанието на човека да въздейства върху природата и хората." Те се основават на прастарата народна вяра, че "словото има
магическа сила, че думата и действието са пряко свързани и ако пожелаеш
нещо и го произнесеш, то ще се сбъдне. Вярвало се е, че благословът, доброто
пожелание, добрата дума донасят здраве, щастие, успехи." [Крумова-Цветкова,
2010, с. 14].
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СЕКЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

КАНДИНСКИ И КЛЕЕ – МЕЖДУ ДУХОВНОТО
И КОНКРЕТНОТО
гл. ас. д-р Александър Василев Гьошев
KANDINSKY AND KLEE – BETWEEN THE SPIRITUAL
AND THE CONCRETE
As. PhD Aleksandar Vasilev Gyoshev
Резюме: Статията разглежда приноса на Василий Кандински и Паул Клее за развитието на съвременното изкуство и дизайн и работата им като художници, теоретици и преподаватели в Школата Баухаус. Споменават се част от историческите процеси и предпоставки свързани със зараждането на абстракционизма.
Акцентира се на книгата „За духовното в изкуството” – споменава се, че в нея се съдържат най-важните отправни текстове, които са базисни за утвърждаване идеите на абстракционизма. Изброяват се имена на значиими художници и теоретици,
които са допринесли за промяната на изразните средства в изкуството през XX в.
Акцентира се на парадоксалният характер на символното мислене и връзката
му с механизмите на творческия акт и естеството на абстрактното изкуство.
Коментира се психологическата природа на символите. В текста се разглежда и
приноса на Паул Клее в изграждането на ново художествено пространство през XX в.
Споменава се за ролята му в премахването на принципа на йерархиране между визуалната представа и словесния знак.
Ключови думи: абстрактно изкуство, символ, научно и художествено мислене,
мистика, Баухаус.
Abstract: The article examines the contributions of Vassily Kandinsky and Paul Klee to the
development of contemporary art and design and their work as artists, theorists and teachers
at the Bauhaus. Part of the historical processes and prerequisites associated with the emergence of abstraction are mentioned. Emphasis is placed on the book “On the Spiritual in Art”
- it is mentioned that it contains the most important reference texts, which are the basis for
validating the ideas of abstractionism. The names of important artists and theorists who contributed to the change of expressive means of art in the XX century are listed.
Emphasis is placed on the paradoxical nature of symbolic thinking and its relation to the
mechanisms of creative act and the nature of abstract art. The psychological nature of the
symbols is commented. The text also discusses Paul Clay’s contribution to the construction of
a new artistic space in the twentieth century. It mentions his role in eliminating the principle of
hierarchy between visual representation and verbal sign.
Keywords: abstract art, symbol, scientific and artistic thinking, mysticism, Bauhaus
Измина повече от век откакто руският художник и теоретик Василий
Кандински (1866-1944) изложи в книгата си „За духовното в изкуството“ някои
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от своите идеи свързани с естеството на творческия акт, композицията и т.нар.
безпредметна или абстрактна живопис. Книгата оказва силно въздействие
върху възгледите на много художници и е широко дискутирана от различни
интелектуални кръгове в Европа. Публикувана е непосредствено преди избухването на Първата световна война, когато геополитически и социални промени на Стария континент усилват силите в изобразителното изкуството, търсещи промяна на изразните средства и откъсване от природния му първообраз. Творческите открития в областта на абстрактното на Франтишек Купка,
Казимир Малевич и Пийт Мондриан, разчупването на канона за ролята на художника като творец от Марсел Дюшам, кубистично-колажните експерименти
на Пикасо и Брак, аполинеровият орфизъм и манифестите на дадаистите и
сърреалистите, се развиват паралелно с популяризирането на теоретичната
творба на руския художник и интелектуалец [Кандински, 1997, с. 13].
„За духовното в изкуството“ е малка по обем, но изключително значима
книга за развитието на изкуството и дизайна през епохата на модернизма. В
концептуален аспект тя съдържа най-важните отправни текстове, които са базисни за утвърждаване идеите на абстракционизма. Но тя не e единствената
теоретична творба, която засяга проблема за абстрактната същност на изкуството от началото на XX в. През 1906 г., Вилхем Ворингер (1881-1965) издава
като дисертационно проучване книгата си „Абстракция и вчувстване“. В нея
младият изкуствовед разглежда символа като чужд на конкретната природа
феномен, като преобразование на духовното в сетивно [Ворингер, 1993, с.
315]. Възгледите на Ворингер оказват силно въздействие върху различни теоретични направления в изкуствознанието и студентската му разработка се коментира оживено от критиката. Авангардът още в първите години на века си
има авангард. Абстрактното попада в изследователското поле на науката в
самата зора на столетието и става част от неизменната промяна на изразните
средства в различните изкуства през следващите десетилетия.
***
По време на Първата световната война общото отрицание срещу старите
етични норми се разраства и придобива размерите на социална пандемия.
Пренася се от плацдармите и фронтовите окопи към индустралните производствени центрове, улиците и площадите на много от европейските градове.
След края на военните действия Старият континент драматично се разделя с
част от имперските си блянове – на картата границите на победените монархии са прекроени до неузнаваемост от нациите-победителки. Континентът е
разкъсан не само политически от болезнено надигащият се национализъм, но
и от бурни социални протести, които на много места ескалират до метежи и
кръвопролития. В руската столица Петроград през 1917 г. избухва
Октомврийската революция, която въвлича Русия в опустошителна гражданска война. Година по–късно, след въстанието в Кил, Германия е изправена пред
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подобна угроза, но социалният диалог е подновен и през 1919 г. е провъзгласена новата немска държава – Ваймарската република. Именно във Ваймар, градът от където Гьоте и Шилер са прокламирали немските национални идеали за
единение, е приета не само новата германска конституция, но са поставени и
основите на известната художествена школа STAATLICHES BAUHAUS.
Създаването на висшето училище БАУХАУС е от съществена важност за
развитието и налагането на модернизма в архитектурата, изкуството и дизайна в периода между двете световни войни. За първи директор на Баухаус през
1919 г. е назначен немският архитект Валтер Гропиус. Той успява да приобщи
към дейността и мисията на висшето училище цяла плеяда талантливи художници, архитекти, дизайнери и артисти: Лионел Файнингер, Оскар Шлемер,
Паул Клее, Ласло Мохой-Над и др.
Междувременно Кандински, който през войната работи на различни ръководни постове в Москва, напуска съветската столицата няколко години след
избухване на революцията в Русия и през Рига се завръща в Германия. В края
на 1921 г. се премества да живее в Берлин, а в средата на следващата година
приема паканата на Гропиус и постъпва на работа като преподавател в школата БАУХАУС, където работи неотлъчно до закриването ѝ от националсоциалистите през 1933 г. В попрището си на преподавател сериозно подновява научните си занимания и през 1924 г. публикува теоретичния труд „Линия и точка в
равнината“. С него художникът надгражда идеите си свързани с определянето
на характера на изразните средства на живописната композиция и същината
на абктрактното изкуство.
Трактатите на руския абстракционист разкриват следния парадокс –
Кандински в качеството си на художник безспорно се проявява като абстракционист, но в концептуален аспект, като теоретик, той е по-скоро символист. В
тази връзка Воденичаров обобщава: „...режисьорът символист се опитва да
облече идеята в осезаема форма“ [Воденичаров, 2018, с. 153]. Според Юриев
Всеки цвят и цветови акорд в текстове на Кандински е асоциативно свързан с
мистичното или музикалното. Това е важна отправна насока за анализиране
на творческите му възгледи и индикация за това, как на концептуално ниво –
при категоризирането на съдържанията на абстрактното, съзнанието, което
оперира с категориите бинарно, т.е. символно, вербализира проекцията и я
конкретизира. Хосе Ортега и Гасет казва, че „не желаем нещо само защото сме
го виждали преди това, а обратното – тъй като в дъното на душата си вече
предпочитаме този тип неща, ги търсим със сетивата си из света“ [Ортега-иГасет, 2013, 266]. Веднъж определено и постулирано, абстрактното се проецира в цвят или форма. Филип Жил в предговора към книгата „За духовното в
изкуството“ ни припомня, че Кандински в края на теоретичната си кариера
възприема понятието на Тео ван Дусбург „конкретно” и пише статия в списанието ”XX–e Siecle” под наслов ”L´Art Cоncret”, т.е „Конкретното изкуство“
[Кандински, 1997, с. 12]. Юнг в коментарите си относно емантиодромията и
274

символното възприятие твърди, че на психическо ниво всяко съдържание е
предопределено се срещне със своята противоположност. Случаят с Кандински
е показателен в това отношение. Така е и при Малевич, който в заника на житейския си път се отвръща от nigredo-то на абстрактния си Черен квадрат за да
се върне към изобразителната същина на образите. Aртур Данто в публикацията си „Три десетилетия след края на изкуството“ коментира, че в есето си
Клемънт Грийнбърг „Към един по-нов Лаакон“ настоява, че „императивът (за
правене на абстрактно изкуство) идва от историята“, а художникът притиснат „в
менгеме, от което той може да се измъкне само ако се откаже от своята амбиция и се върне към изтърканото минало.“ [Генова, Ангелов, 2001, с. 35]
Символното мислене оперира с опозиции и се проявава в диапазон, който
съвместява в общ енергетичен поток различни психологически съдържания,
които могат да се конфигурират и преконфигурират в образно-абстрактни
системи. То създава енергитично напрежение между противоположни цетрове в психиката и оформя поле на общо ценностно проявление, което се поддържа от понятийния апарат на съзнанието чрез психологическата проекция.
Подобно разбиране за образно-символното може да ни помогне, не само за
анализа на творчеството на Кандински, но и на неговия именит колега от
БАУХАУС – художникът с немско-швейцарски произход Паул Клее (1879-1940),
чийто принос към развитието на съвременните изразни средства в изкуството и дизайна е фундаментален. Той, подобно на Кандински, освен че рисува, се
отдава на размишления за същността на символите и образите, цветовете и
духовно-мистична им природа, води си теоритични бележки и издава книги.
Паул Клее е един от най-самобитните художници и теоретици на цвета на
своето време. Проявява невероятен усет към цветовата хармония и декоративната композиция и оставя ярка среда в изкуството не само като художник, но и
като теоретик. Като преподавател в Баухаус неговите интереси са свързани с
връзката между изкуството и религиозно-мистичното. Творчеството му, което
е пропито от духа на символичното, е белязано от яръкия му индивидуализъм
и не може да се приобщи убедително към нито един от стиловите в изобразителното изкуството. Фуко в едно от есетата си разсъждава за приноса на Клее в
изграждането на ново художествено пространство през XX в., премахвайки
принципа на йерархиране между визуалната представа и словестния знак:
„Клее премахна върховенството на този принцип, като изяви в едно несигурно, обръщаемо, реещо се в пространството (едновременно лист и платно, покривка и обем, карирана тетрадка и земен кадастър, история и карта)
съпоставянето на фигурите и синтаксиса на знаците. Той в преплитането
на една и съща тъкан показа двете системи на представяне: с това (за разлика от калиграфите, които усилват, умножавайки я, играта на взаимните
подчинявания) той разтърси тяхното общо пространство и започна да изгражда ново.“ [Фуко, 2016, с. 114-115]
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Думите на Фуко за обръщаемото пространство на Клее могат да ни препратят и към тезите на Гомбрих и Сирло за естеството за символния ред.
Алмалех коментира, че в лекциите си „Смисъл на реда” Гомбрих твърди, че визуалната ориентация се поддържа от съзнанието инстиктивно посредством
структурирането на т. нар. символен ред. Понятието е формулирано от Сирло,
който казва, че „символният ред се установява от общото взаимодействие на
материалното и духовното (видимото и невидимото) и от неприкриването на
техните значения.“ [Алмалех, 2006, с. 13]
Клее също се фокусира върху проблема за видимото и невидимото в изкуството. Той счита, че една от най-важните задачи на художника е да се свърже
с космическото тайнство на Вселената и чрез изразните средства на изкуството да изрази скритото наяве. Творбите му са своеобразни карти за духовна
медитация, в които образите са кодирани символно в общата композиционна
тъкан на художественото си проявление. Привлечен от древните азбуки и
арабското писмо, Клее насочва вниманието си към света на буквения знак в
търсене на онова базисното психологично въздействие, което графемата
може да предизвика като асоциация за тайнство, интегрирайки ръкотворния
буквен жест в пространството на картините си. Синкретичният му подход му
позволява да работи с изразните средства на живописта, рисунката и калиграфията свободно и да създаде собствен изобразителния език, нещо като символна азбука на живописта.
Клее си води записки и бележки, които са публикувани през 1925 г. от издателството на Баухаус в т.нар. „Педагогически бележник“. Като изследовател
Клее задълбочено се занимава с космическата природа на цветовете и връзката помежду им. Космологичната си представа за тях схематизира в оригинална цветова структура, която наподобява планетарна система с две слънца
– черно и бяло. [Юрьев, 1987, с. 106]

Всемирният канон на Паул Клее
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Схемата на цветовия „Всемирен канон” е интересна не само от художествена, но и от друга гледна точка. Идейната представа на Паул Клее за природата
на цвета се припокрива схематично с равноконтрастното цветово пространство на т.нар. LAB цветови модел. Моделът е стандартизиран от
Международната организация за стандартизация на цветовете (CIE) през 1978
г. и може да се срещне и под абвиетурата CIELAB. Счита се за един от най-усъвършенстваните цветови модели.

Схема на LAB
Подобен факт може да бъде разгледан като съвпадение, но и да се интерпретира като доказателство, че в полето на човешката интелигентност научното и художественото мислене се проявяват чрез общи фигуративно-схематични проекции. Даниела Яфе, в сборника „Човекът и неговите символи“ [Юнг,
2002, с. 332], обръща внимание на мисълта на Франц Марк: „Изкуството което идва ще даде формален израз на нашите научни убеждения“. Именно за
припокриването на различните видове мислене говори и Леви Строс в книгата си „Дивото мислене“, като слага знак за равенство между научното и архаичното мислене. Днес, когато „нарастващите технологични изкушения също са
неделима част от ежедневието ни“ [Kасабова, 2019, с. 8], съвременният човек
е на прага да възприеме подобна парадигма за еквивалентност между научното и художественото мислене, а приносът на Кандински и Клее към налагането
на този модел на възприятията е основополагащ.
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ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НАЧАЛОТО
НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И ОСНОВОПОЛАГАНЕТО
НА ХУДОЖЕСТВЕН МУЗЕЙ В СЛИВЕН
Гл. ас. д-р Биляна Красимирова Цанова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Анотация: Дарението от дванадесет платна на покойния художник Димитър
Добрович е основополагащ фактор за изграждането на художествен и исторически
музей в Сливен. Чрез завещанието на художника, неколцина ентусиасти, почетни
членове на Българско народно читалище „Зора” в Сливен поставят начало и успешно развитие на музейната институция, прераснала в научна организация и изследователски център.
Ключови думи: Димитър Добрович, Българско народно читалище „Зора” в
Сливен, дарение, художествен и исторически музей, начало и успешно развитие.
Abstract: The donation of twelve canvases of the late artist painter Dimitar Dobrovich is
a founding factor in the creation of an arts and history museum in Sliven. Through the will of
the painter, several enthusiasts, honorary members of the community cultural center “Zora”
in Sliven the museum institution is successfully started and it has grown into a scientific organization and research center.
Keywords: Dimitar Dobrovich, Сommunity Сultural Сenter “Zora” in Sliven, donation,
beginning, arts and history museum, is successfully started and it has grown.
Едно от най-ценните културни притежания на Сливен е колекцията от
творби на изобразителното изкуство на галерия „Димитър Добрович“.
Формирането на фонд „Живопис” в тази колекция, както и придобитият обем
от живописни платна през годините са основополагащ фактор за изграждането на художествен музей, какъвто е Художествената галерия „Димитър
Добрович”. С него е поставено началото на музейното дело в град Сливен.
Значимостта на една от най-богатите живописни колекции на територията на
България е безспорна. На изграждащия се повече от век фонд „Живопис” е отредена родоначалната роля в музейното дело на Сливен.
Първите идеи за изграждане на институция, която да формира и да развива духовния потенциал на българската общност, неразривно свързана с опазването и съхранението на историческата памет и на националните традиции в
подбалканския град, се коренят в годините на Българското възраждане. През
ХIХ в. град Сливен се оформя като едно от най-проспериращите търговскозанаятчийски и културно-духовни средища, в което са положени основите на
индустриализацията на Балканския полуостров. Географското разположение
на града е определящо за неговото икономическо развитие и благосъстояниe.
Сливен стратегически е разположен на кръстопът - важно условие за просперитет, свързан с духовното израстване на града и превръщането му в култур279

но-просветен център. Благоприятният изход от Руско-турската война през
1878 г. и периодът след Освобождението позволяват интензивни темпове на
преход към новото време, характеризиращо се с отхвърляне от българското
население на негативното наследство от османската военна-религиозна политическа система.
Формирането на българското национално самосъзнание откроява нуждата от преодоляване на зависимости не само от политически характер, но и в
областта на образованието и културата. Осъзнаването на необходимостта от
музейно дело е част от нравственото израстване и самосъзнание на българите. Първите крачки са свързани с появата на читалищната дейност и датират
още преди Освобождението, през 1854 г., когато е поставено началото на читалищната дейност в Сливен с библиотечната колекция, няколко години преди създаването на „Българско благодетелно читалище „Зора“ през 1860 г.
Взаимното класно училище, преименувано по-късно в Сливенско реално училище, а след това известно и като Мъжка гимназия „Добри Чинтулов“, за кратко време се превръща в средище на художествения живот в града с високото
ниво на гимназиалното художествено образование, което дава. Пак в
Гимназията през 1884 г. е създадена археологическата, нумизматичната и природонаучната сбирка. Не по-малка е ролята и на основания Комитет на
Московското етнографско общество в Сливен с председател сливенският митрополит Серафим и Научното дружество, което има задача да събира исторически и етнографски материали.
През 1898 г. в Сливен е построена новата, модерна за времето си сграда на
Българско народно читалище, с характерни елементи на виенския неокласицизъм. Сградата разполага с голям театрален салон, библиотека, малък салон
и балкон-галерия за текущи прояви, включително и изложби. Тази ценна придобивка за града създава условия за пълноценен културен живот. В подходящата атмосфера на новите архитектурни пространства и в условията на добре
организираната дейност на читалището се случват изяви, белязали завинаги
духовната история на Сливен. Именно тук е поставено началото на художествената сбирка в Сливен с формирането на музеен фонд. През 1905 г. наследниците на художника Димитър Добрович Пехливанов, след неговата кончина,
изпълняват предварително направеното от художника завещание дванадесет
негови картини да бъдат дарени на Българско народно читалище „Зора“.
Волята на Добрович е изпълнена с протокол № 9/14.05.1905 г. от заседание на
читалищното настоятелство. На това заседание е взето решение да се създаде
комисия с членове художниците Георги Гюлмезов, Йордан Кювлиев и Йосиф
Цобел, както и деловодителя Александър Попов, която да се ангажира с приемането, естетическото оформление и експонирането на картините. Веднага
след административната и естетическата обработка на завещаните картини от
Димитър Добрович е открита първата официална художествена експозиция в
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историята на Сливен, подредена в библиотеката на читалището. Още тогава
сливналии с гордост я наричат „нашият художествен музей”.
С дарението на наследниците на Димитър Добрович са положени основите на исторически музей към Българското народно читалище „Зора”. В началото съвсем основателно той е определен като художествен, а впоследствие
постепенно се трансформира в общоисторически. Първото официално писмено споменаване за съществуването на музей е от 2 ноември 1913 г. в протоколната книга на БНЧ „Зора“. Самият музей е официално отворен и за посетители едва през 1920 г.
В българската културна история не е често явление първите експонати в
музейна експозиция - научно-историческа и художествена, да бъдат живописни платна. Този факт прави уникална ролята на първите учредители на читалищния музей, показва тяхната прозорливост и приноса им за развитието на
музейното дело в Сливен.
Войните от 1912-1918 г. парализират за определено време нормалния живот на страната, в която, въпреки наложените унизителни непосилни условия
на Ньойския договор от 1919 г. и последвалите го тежки политически кризи в
България, следват бързи темпове към национално съживяване и подем, който
бележи връх на просперитет през 1939 г.
След причинените загуби от войните читалищното дело в Сливен е в основата на възродителните процеси за възстановяване на нормалния живот, а
качеството на създадената музейна експертиза се запазва и развива. След
създаването на читалищния музей следва период на организирано постепенно обогатяване на сбирката с художествени и научни исторически колекции.
Факти за подобно натрупване съществуват от началото на 20-те години на XX
век, когато започва оживена изложбена дейност от страна на сливенските художници. Все по-ускорено се редуват самостоятелни и групови изложби в салоните на читалището, един от които е определен като музеен салон. Към изложбените пространства, осигуряващи пълноценна художествената презентация за града, съвсем основателно се включват „конкурентните” пространства на Големия и Малкия салон по рисуване на Мъжката гимназия. С последователните усилия на художниците в Сливен градът постепенно гради своята
история в областта на изобразително изкуство.
Една от личностите, допринесли за създаване на модерно самосъзнание в
Сливен, е художникът Йордан Кювлиев, активен член на дружество
„Съвременно изкуство” и на международното Южнославянско дружество
„Лада”, който със своя кратък, но градивен творчески път, оставя ценно завещание, което в пълния си обем днес е част от художественото наследство,
притежание на Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен.
Малко по-късно художествената сбирка на музея се обогатява с второ дарение, направено от майката на Йордан Кювлиев Зоица Кювлиева десет годи281

ни след трагичната кончина на нейния син. За да бъде изпълнена докрай волята ѝ като дарител, читалищното настоятелство решава на свое събрание с протокол № 23/04.11.1919 г. да бъде уредена експозиция с дарените 43 картини,
която става факт през 1920 г. Предадените творби, заедно с театралната завеса, включват още 5 експоната - лични вещи на художника. Цялата сбирка наброява общо 49 експоната. Дарението на майката включва и 734 книги и списания на български език и на чужди езици, предадени на читалищната
библиотека.
С дарението на Зоица Кювлиева се натрупва музеен фонд, съдържащ документи от различни периоди, и се появява нужда от формирането на организационен регистър. През 1926 г. читалищното настоятелство назначава за отговорник на музея Атанас Николов, който се занимава с уредбата му. Той извършва инвентаризация на експонатите и имуществото, след което въвежда и
първата инвентарна книга. Описът на първите експонати в инвентарната книга на Историческия музей започва с дареното наследство на Йордан Кювлиев.
С инв. № 1 е вписан „Портр. Рицаръ” – картина”, (етюд от Художествената академия в Анверс). Картините на Йордан Кювлиев, записани в книгата, са 38 на
брой. Следва дареното наследство на Димитър Добрович и постъпленията на
творби от сливенските художници Стефан Петров, Йордан Инков, Петър
Дамянов, Добри Добрев, Георги Хаджидимитров, Евгений Курдов. Списъкът на
експонатите от Художествения отдел завършва с кутията за бои на Йордан
Кювлиев под № 75. След сигнатурата на картините следва инвентарният опис
на историческите експонати, които достигат до инв. № 1019 „Извлечение на
българ. археологическо д-во, том II сведка II, год. 1911.”
По-късно, през 1928 г., за пръв нещатен уредник е назначен учителят по
история, а впоследствие един от най-успешните директори на Мъжката гимназия Захари Измирев. В същата година художествената сбирка се трансформира в отдел към Читалищния исторически музей, просъществувал до 1945 г.
През 1932 г. Добри Добрев, Георги Хаджидимитров и Теодора Хаджидимитрова
основават Дружество на сливенските художници. През периода от 1934 г. до
1945 г. по предложение на читалищното ръководство музеят при читалище
„Зора“ е преместен в сградата на Градския общински съвет в една от залите на
първия етаж. Фондът на музея по това време наброява 1530 единици.
След 9 септември 1944 г. е въведена нова организация от съветски тип,
която определя от 1947 г. музеят да премине под управлението на Градския
народен съвет – Сливен. От 1948 г. до 1963 г. той съществува под наименованието Народен музей. Още тогава са оформени експозициите „Архелогия”,
„Етнография” и „Художествена експозиция” и поради липса на подходящи условия му се търси място за настаняване. Изпълнителният комитет на Градския
народен съвет в Сливен на свое заседание от 04.08.1954 г. взема решение на
музея да бъде предоставена сградата на индустриалеца Василаки Попович на
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пл. „Хаджи Димитър” (намираща се днес източно от главния вход на ППМГ
„Добри Чинтулов”). На първия етаж в сградата са подредени историческата и
етнографската експозиция, а на втория етаж - художественият отдел. Сградата
е в недобро състояние и не отговаря на изискванията за музейна среда.
Условията в нея създават опасност от причиняване на сериозни, дори непоправими повреди на експонати и картини, поради което през 1955 г. музейната експозиция е преместена на бул. „Цар Освободител” № 13 в Узуновата къща,
дарена от Спас и Роза Донкови (в която днес се помещава дарението на
Богомил Райнов „Западноевропейска графика” и администрацията на
Художествена галерия „Димитър Добрович”). След извършен ремонт
Народният музей отваря врати за посетители през 1957 г. На втория етаж на
сградата са подредени картините от Художествения отдел, който до този момент съдържа само творби от сливенски художници.
С решение на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет Сливен, през 1959 г. Народният музей преминава на пряко подчинение на
ОНС и от 1960 г. е обявен за окръжен, което му дава право да поеме функциите
на методичен център на музеите в Сливенски окръг.
В запазените описи от инвентаризациите до края на съществуването на
Художествения отдел към Окръжния исторически музей – Сливен, съхранени
в архива на Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, могат да бъдат проследени броят на постъпленията и имената на авторите на произведенията от създаването на художествената сбирка през 1905 г.
В инвентаризационен опис от 11.06.1962 г. фигурират 140 единици: живопис - 130 бр., графика - 2 бр., резба - 1 бр. и карикатури - 6 бр. Всички творби в
музея, посочени в описа, са от сливенски автори.
Една година по-късно е направен нов опис на Художествения отдел с дата
31.12.1963 г., в който има 208 експоната, от които живопис - 154 бр., приложно
изкуство - 1 бр., скулптура - 2 бр., графика - 46 бр., карикатури - 5 бр. За първи
път в този документ се съобщава, че при направената инвентаризация комисията констатира 30 бр. елеофотографии на Димитър Добрович „в много лошо
състояние” (днес елеофотографиите са реставрирани и са в добър вид). Описът
доказва, че общият брой експонати на фонда, заедно с елеофотографиите, наброява 238 единици. Подписът, поставен в края на описа от компетентен специалист, е на художника Иван Кънев, който от 1963 г. е уредник на Художествения
фонд, а по-късно е избран за пръв директор на Художествената галерия.
С течение на времето в Окръжния музей възниква необходимост от промяна. Преобразуването се налага заради нарастващия брой експонати в експозициите „Археология”, „Етнография” и „Художествена”. Базовите характеристики, спецификата и начинът на придобиване, съхранение и опазване на
конкретното историческо наследство в тези различни експозиции с различен
музеен профил изискват отделяне и специфично финансиране.
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Поради тези причини през 1965 г. e взето важно за Сливен и окръга решение. С постановление № 120, т. 76 на Министерския съвет от 19 май 1965 г. художествената сбирка на Окръжния исторически музей е отделена и обособена като автономен културен институт. На новата културна институция е предоставена за самостоятелно ползване сградата на Узуновата къща на бул. „Цар
Освободител” № 13. Тук е открита първата самостоятелна експозиция. От този
момент Художествена галерия „Димитър Добрович” съществува като отделна
музейна институция. Като жест на признателност към благородното дело и волята на първият дарител Димитър Добрович съвсем основателно неговото
име е избрано за патрон на новооснованата културна институция.
Като самостоятелна институция Художествена галерия „Димитър
Добрович” разгръща мащабна дейност според очакванията и изискванията за
пълноценно функциониране на художествен музей. Политиката на галерията
е насочена към увеличаване на фонда с творби от класици и от съвременни
автори. Създават се фондовете „Живопис”, „Скулптура”, „Графика”, „Приложно
изкуство”, а по-късно „Чуждестранно изкуство”, „Християнско изкуство”,
„Японски гравюри XVIII – XIX век”. В залите на галерията се откриват изложби
на български класици, експонират се и първите самостоятелни и групови изложби от съвременни български и чуждестранни автори (напр. на самоукия
сливенски художник Русчо Симеонов през 1966 г. и на немския график КарлЕрих Мюлер). През 1967 г. Художествената галерия е включена в списъка на
100-те национални туристически обекта.
Благодарение на предприетите стъпки от страна на държавата и на намесата на специалистите фондът на галерията се разраства с всяка измината година все повече и повече, поради което възниква нужда от разширение на
материалната база. Такава възможност се открива през 1974 г., когато на галерията е предоставена за ползване фамилната къща на сливенските възрожденски будители, братята Русчо и Георги Миркович. Къщата, обявена за паметник на културата, е построена през първата половина на ХIХ в. Веднага след
придобиване на правото за ползване в нейните пространства е подредена
представителната експозиция „Старият Сливен”, съставена от творби на наскоро починалия сливенски художник Добри Иванов Добрев. Художникът завещава художествено наследство, пресъздаващо следи от традиционния бит и
култура на стария Сливен, но представено от него чрез една нова сюжетна
битописна линия, която включва проницателен усет към конкретната действителност и задълбочен акцент върху краткия миг в съчетание с капка ирония, с безпрекословна почит към българските корени и с непредубеден поглед към настоящето. Тази експозиция от 1984 г. е със статут на постоянна, със
запазен първоначален вид, но и често обновявана с цел да бъдат показани
повече творби на автора. „Старият Сливен” се радва на жив зрителски интерес
от страна на гости и граждани.
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Следващата стъпка към разширяване на материалната база са адаптираните в периода 1979–1990 г. за експозиционна площ пространства на
Изложбена зала „Сирак Скитник”, която се намира на бул. „Цар Симеон” № 2.
Сградата е построена върху част от основите на старата Туз джамия, намираща се на Аба пазар. Приспособяването на сградата за изложбена площ става
на два етапа. Първоначално, през 1979 г., е предоставен за ползване първият
етаж на сградата, а през 1990 г. в експлоатация влиза и вторият етаж. През 2005
г. подземните площи в сградата са пригодени за нови експозиционни пространства, в които същата година е разкрита постоянната експозиция
„Християнско изкуство”, която има кратък живот поради необходимост от основен ремонт на сградата. На първият етаж от 1990 г. е разположена постоянната експозиция „Съвременно българско изкуство”. Вторият етаж първоначално съществува като постоянна експозиция, представяща българското изкуство от 60-те, 70-те, и началото на 80-те години на ХХ век. От 1991 г. до днес той
се ползва за текущи изложби.
Цялата история на галерията би била немислима без първоначалния жест
на Димитър Добрович, както и без дарението на проф. Богомил Райнов, който
през 1987 г. предоставя творби, с които е създадена експозицията
„Западноевропейска графика XIX – XX век”.
Дарителите са в основата на създаването на Художествена галария
„Димитър Добрович”. Сред най-щедрите от тях са Димитър Добрович и неговите наследници, майката на художника Йордан Кювлиев Зоица Кювлиева,
Борис Аврамов, дарител на художественото наследство на Донка
Константинова, семейство Добреви, които даряват творби на Добри Добрев,
Борислав Йорданов, който дарява живопис и графика от Карл Йорданов,
Богомил Райнов, дарил крупната колекция „Западноевропейска графика XIXXX век”, наброяваща 300 произведения от 200 автори. Сред дарителите се нареждат още Светлин Русев, Дечко Узунов, Найден Петков, Тодор Панайотов и
Петър Чуклев, Кольо Карамфилов и др.
Днес богатият живописен фонд на Художествената галерия „Димитър
Добрович“ – Сливен се определя от ценителите като колекция с високо художествено ниво. Всички признават, че стойността на сбирката е много висока
заради нейното разнообразие. Тя събира на едно място няколко поколения
художници, известни представители на българското изобразително изкуство.
Стиловото и жанровото многообразие на живописната колекция позволява да
се проследят периодите в развитието на българската живопис. Всичко това
превръща фонда в най-ценната извънстолична сбирка от живописни творби.
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ФОТОГРАФИЯТА В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО
В ПЕРИОДА 1990-2010
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PHOTOGRAPHY IN CONTEMPORARY BULGARIAN ART
DURING 1990-2010
As. Veneta V. Atanasova
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Резюме: В настоящата статия са изложени преглед и разсъждения върху
появилите се след 1990 година съвременни и неконвенционални изразни
форми на артистичната фотография в България на фона на появилите се нови
тенденции във визуалните изкуства. Проучването е фокусирано както върху
творчеството на художници, използващи фотографския медиум в неконвенционалните си творби, така и върху фотографи, създаващи експериментални
фотографии.
Ключови думи: фотография, неконвенционално изкуство, неконвенционална
фотография, концептуална фотография, концептуализиран образ
Abstract: The present publication makes an observance and analysis of the Bulgarian
photography after 1990 in its unconventional and newly emerged artistic unconventional
forms during the new tendencies and artistic practices in the Visual Arts. The survey is focused
on the work of artists who use the photographic medium as an unconventional art form, as
well as the photographers, who create experimental photographs.
Keywords: photography, unconventional art, unconventional photography, conceptual
photography, conceptualised image
В настоящата статия основна цел е очертаване на няколко от съвременните за посочения период посоки на творчество и себеосмисляне на творците.
Без да има амбиция и претенции за цялостна изчерпателност и всеобхватен
обзор, тя разглежда значими събития и автори от българската художествена
сцена, които оставят видими следи в последващите години на социо-културно, идейно-историческо и личностно осмисляне на твореца и личността в
нейната преживяваща кризис хуманитарна рамка.
Характеристиката на това време определя още в началото на книгатата си
“Изкуство на прехода” проф. д-р Галина Лардева: “Става въпрос за появата на
такива художествени произведения, които вместо познатите жанрови практики на живописта, графиката или скулптурата намират израз в пърформанси,
акции, обекти, инсталации. При това тук не става дума за нов стил, направление или школа, а за ориентирането на творческия израз към действието, пове287

дението и отношението.”[Лардева, 2008 а, с. 9]. Пак там тя твърди, че “промените се съдържат на първо място не в предмета на изкуството, а в условията за
неговото разбиране” [Лардева, 2008 б, с. 9].
По време на взрива от социални промени след 1989 г. всеобщото желание
на творците от българската художествена сцена е да бъде редефиниран и
еманципиран художественият свят на българското културно пространство от
остарелите социалистически рамки. Зараждат се значими творчески обединения – групи от единомислещи творци, които закодират провокативни, често
антиконформистки послания в излизащите от всички досега познати рамки на
изкуството произведения. Сред най-ярко изявените артистични кръгове са
група XXL, група Ръб, Диско’95, група ОМ, кръгът “Стилб”. На фотографската
сцена се появяват имената Такор Кюрдян, Станка Цонкова – Уша, Соня
Станкова, Рафаело Казаков, Иван Кюранов, Алла Георгиева, Боряна Роса,
Надежда Олег Ляхова, Галя Йотова, Борис Мисирков-Георги Богданов.
Политическата, социална и морална обстановка в България след 1990 г. се
явява мощен идеологически катализатор за излизане извън познатите, свръхотеснели и изследвани до степен на творческо отегчение насилствено наложени социалистически рамки на изкуството до този момент. Цитираните в статията художници и фотографи съзнателно се насочват към търсения на неотъпкани пътища на себеизразяване, неконвенционални форми на експресия,
екзистенция и присъствие на творбите.
В книгата си „Авангард и норма“ проф. д-р Свилен Стефанов разгръща темата за естеството на съвременното българско изкуство, като подчертава „въпреки че по правило концептуализмът е „идея”, проблемът за материала в българското изкуство се оказва фундаментален при смяната на парадигмата в края на
XX век“[Стефанов, 2004а, с. 20]. Появяват се нови форми на съществуване на
художествените творби, както и нови изразни средства, които „се свързват със
ситуиране на определени предмети (обекти), с пространственото разгръщане
на смисловопораждащи структури – наречени инсталации, или с действията и
жеста на собственото тяло на художника и/или на неговите съмишленици – битуващи през 80-те под името хепънинги“ [Стефанов, 2004б, с. 20].
Новите изразни средства, които се явяват част от цялостното еманципиране на художниците от авторитарните порядки, се проявяват и във фотографския художествен свят. Пример за това може да бъде открит в творчеството на
артисти от група XXL – единствената българска художествена формация, която е оцеляла и е активна и към днешна дата. Сред кръга от единомислещи млади художници антиконформисти се открояват имената на Хубен Черкелов,
Генади Гатев, Георги Тушев, Иван Кюранов, RASSIM, Свилен Стефанов, Косьо
Минчев, Слави Славов.
Несъмнено значима изява на петима художници от група XXL е изложбата
през 1998 г.„Формално / Неформално“ в Централна Поща в София. Необичайното
288

при нея е изцяло неконвенционалният избор на изложбено пространство –
фоайетата на пощата. Във централното фоайе е окачено голямо осветено фотографско пано на Иван Кюранов, което представлява заснет и акумулиран фотографски образ на стара химикалка. Върху нея, в стилистиката на кича от 60-те
години е изобразена млада жена в бански костюм, чийто образ на базата на
визуална градация постепенно преминава в голо състояние (фиг.1). Визуалната
концепция се ражда от културата на баналното[Стефанов, 2004, с. 98]: от един
намерен стар обект (писалка), се ражда съвременен обект на изкуството.

Фиг. 1, Иван Кюранов, Химикалка, 1998
Друг автор от артистичния кръг, Расим Кръстев (RASSIM), поставя на пода в
пощата две голямоформатни фотографии, принтирани върху прозрачен материал, в които художникът е заснет вдигайки гири по време на физически тренировки, с помощта на които се превръща в културист (фиг. 2). Творбите, които
са част от концептуалния проект „Корекции“ (1996-1998)77, са изложени на
пода, а посетителите на пощата фактически ходят по тях. Тактилният момент,
който присъства в начина на експозиране, включва неизбежната допълнителна сетивност на зрителя, който стъпва върху творбата и взаимодейства с нея.
От психологическа гледна точка този допир и нова сетивна перцепция ангажират дори случайния посетител да влезе във вътрешен диалог с обозримия
под себе си образ.

Фиг. 2, RASSIM, „Корекции”, 1998
77

https://sofiapress.com/radikalnite-transformacii-na-rassim-bqgstvo-ot-tradicionnoto/ (11.04.2019)
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Художникът Георги Тушев се обръща към средствата на фотографската медия, за да създаде концептуална живописно-фотографската серийна репрезентация „Метаморфози“ (фиг. 3), която е синтезирана наравно с дигитално
морфирани образи78. Серията на Тушев, изложена също по време на изложбата в пощата, намира своята инспирация в актуалните за 90-те дигитални проекции, които се появяват в редица музикални клипове, монтажи и др.

Фиг. 3, Георги Тушев, „Метаморфози“, 1998
Безспорно важно е да се отбележи фактът, че за развитието на фотографското изкуство и присъствието на фотографските практики като част от съвременното българско изкуство, несъмнена роля изиграва установяването на
фотографията като самостойна медия, която притежава необходимите качества за съизмеряване с останалите медии и техники, утвърдени в съвременното
ни изкуство. [Кюранов, 2014, с. 26]. Свидетелство за това е употребата и „влагането“ на фотографии или фотографски първообрази в различни видове изкуство, в което те биват концептуализирани, структурирани и манипулирани по
фотографски път.
Д-р Катерина Гаджева в свое изследване върху съвременната българска
фотография пише: „След отпадането на политическите ограничения, фотографите за първи път получиха възможността свободно да изразят своята
индивидуалност.”79 Д-р Гаджева твърди, че “съвсем естествено е, първият им
„бунт” да бъде срещу „традиционната” фотографска образност, която без колебание бе заменена от уникални авторски отпечатъци, не представящи, а интерпретиращи действителността.”80
В статия, публикувана във в. “Култура” доц. Георги Лозанов споделя: “В
“Саваните на Вероник” Мишел Турние прожектира библейската история за ев78 В. „Култура“, бр. 4, 02.02.2018
79 Гаджева, К., https://openartfiles.bg/bg/topics/1316-съвременна-българска-фотография-първо-поколение-фотографи-след-1989-г, (13.04.2019)
80 Ibid
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рейката Вероника – същата, която по пътя към Голгота подава на Исус кърпа,
за да си избърше лицето и то се отпечатва върху нея…Маже го с проявител и
го увива (подобно на “труп в саван”) в светлочувствително ленено платно…От
години българският арменец Такор Кюрдян “на дело” препресюжетира психоаналитично усложнените обвързвания на Турние: между езичеството и интимността от една страна и между християнството и публичността от друга.
Кюрдян, подобно на Вероник, маже с проявител голото тяло на любимата си
(моделка) и представя следите от движението му върху фотографска хартия
…“Архетипните отпечатъци”, както сам ги нарича Кюрдян, разказват за процес, който е останал преди, т.е. извън тях, “риторически” приличат на чаршафи,
проснати на балкона след първата брачна нощ.81 При един внимателен визуален прочит проличава липсата на хронотопия82 в серията “Архетипи” (фиг. 4)
на Кюрдян. Времето е метафизично представено чрез отпечатването на модела върху фоточувствителното платно, но реалните време и място на заснемане и рефлектиране на средата липсват. Той не остава вън, а буквално се „вмъква” вътре в изображението, става едновременно създател и участник в собствените си творби.83

Фиг. 4, Такор Кюрдян, „Архетипи“, 1995
81
82
83

Лозанов, Георги, в. Култура, бр. 2, 13 януари 1995, стр. 2
http://ponjatija.ru/node/901, (10.04.2019)
https://openartfiles.bg/bg/topics/1316-съвременна-българска-фотография-първо-поколение-фотографи-след-1989-г
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Емблематичен автор в този период е Станка Цонкова-Уша. В интервю тя
споделя: „Единствена възможност за реализация на женската си същност,
единствен път да се противопоставя на невъзможното си социално битие като
майка, жена и артист. През целия живот ме преследваха лоши обстоятелства,
които не ми оставиха друга алтернатива, освен да живея “истинския” си живот
във фотографията.“[Цонкова, 2002а, с. 46].
За отбелязване в нейния текст е признанието за пълното сливане с фотографията като визуална форма на изповед. Цонкова пише: „Нереализирано
майчинство, неосъществени любови, невъзможни приятелства – всичко изследвах като чувство, стремейки се да съхраня копнежа си и да избягам от
отчаянието… Фотографията беше и остава моят Дом, където се чувствам комфортно, знаейки какво давам и какво ще получа. Игра, която не играя сама, а
имам партньор, който винаги е готов да ме изненада…”[Цонкова, 2002б, с. 46]
(фиг. 5).

Фиг. 5, Станка Цонкова-Уша, “Наричайте ме Уша”
Особено силни визуални внушения постига проектът „Хак 2000” на Рафаело
Казакаков (фиг. 6 и 7). В него личностният опит вече получава обобщен израз,
свързан с метаморфозите на непосредствената съвременност – времето настъпило след деветдесетте години. „В този проект Рафаело Казаков решава да
създаде саркастично стилизирани предметни инсталации. В своите фотографии използва храни от профила на веригата МакДоналдс (стекът, пържените
картофи и кетчупът): „Пресищане 1” и „Пресищане 5”. Наред с това тези сатирични изображения носят разпознаваема политическа алюзия – оценките на
Казаков за общественото развитие след идеологическото и физическо разпадане на социалистическата система” 84
84 Лаутлиев, Никола, „Изследване на натюрморта във фотографията – поява, историческо развитие и съвремие“, дисертационен труд, стр.86
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Фиг. 6 и 7, Рафаело Казаков, “Пренасищане 1”, “Пренасищане 5”, 2000
На фотографската сцена се откроява името на авангардно мислещата фотографка Алла Георгиева, чиито емблематичен проект „Български сувенири“
иронизира по съвременен начин традиционни фолклорни мотиви и носии,
носени от полу-голи жени в провокативни пози. (фиг. 8) „Противоречията в съвременния живот, националната идентичност, женската природа и сексуалност, очакванията на обществото към индивида са постоянни теми в творчеството на Алла Георгиева. Тя е родена през 1957 г. в Харков (тогава в СССР, а сега
в Украйна), а от 1981 г. живее в България. В началото на 90-те години тя става
част от живота на съвременното изкуство в страната, включително като съосновател на феминисткия арт колектив “8 март”. Карикатурата я съпътства през
всичките години на работа – страст, която споделя със съпруга си Чавдар
Георгиев.85

Фиг. 8, Алла Георгиева, “Български сувенири”, 2007
85 https://www.capital.bg/link_dosie/drugi/872914_sofix/www.capital.bg/light/
lica/2018/07/25/3286666_20_vuprosa_alla_georgieva/?sid=1
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Галя Йотова е фотограф, който често престъпва границата между конвенционалната и неконвенционалната фотография. Нейната фото инсталация
„Чистилище – Грях“ (фиг. 9) е показана в Пловдив, Баня Старинна през 2002 г.,
Тя пише за творбата си: „Идеята за фото инсталацията е свързана с мястото на
експонирането ѝ – банята. Място за очистване, пречистване – но дали външното очистване води до пречистване на невидимото. Идеята се свързва и с
пространственото изразяване на чистилището в „Божествена комедия“ на
Данте, която описва седемта кръга, в които се намира чистилището. Самото
пространство – банята – има силно въздействие и провокира идеята за изграждане на конус, наподобяващ купола й. Фотографиите по инсталацията
представят частите на едно „разкъсано“ тяло“[Йотова, 2002, с. 43].

Фиг. 9, Галя Йотова, “Чистилище-Грях”, 2002
През 2002 г. в Пловдив няколко от артистките авангадисти показват свои
проекти в програмата на „Международни фотографски срещи”. Надежда Олег
Ляхова създава фотографската серия „Сладки сънища“ (фиг. 10) „С тази фотография, част от изложбата ми „Сладки сънища“ отговарям на въпроса „Къде е
Вашето място в Българското изкуство?“ – „Там, заровила лице в сладките бали
захарен памук“. Понякога усещам мястото си пренаселено…”[Ляхова, 2002, с.
44]. Фотографиите, в унисон с интимното преживяване на авторката, навяват
интроспективност и абстрактна отдалеченост от стандартното битие. В една
от фотографиите актът на обръщане на гръб към камерата е своеобразен жест
на разделяне от реалното и приобщаване към имагинерното пространство.
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Фиг. 10, Надежда Олег Ляхова, “Сладки сънища”, 2002
Свои акции във фотографията осъществява Соня Станкова, която създава
серията „Леглото“ (фиг.11) – фото инсталация върху легло, покрито с отпечатани изображения. Станкова аргументира проекта със следните думи: „Леглото е
мястото в което ни създават, където се раждаме и умираме. Островът от който
тръгваме за най-трудните си пътувания… Увити в мъглата на спомени и мечти
съшиваме пътя на своя живот.“86 Леглото, топосът в тази фото инсталация, репрезентира една сюрреалистична реалност за живота, в която сънища, спомени и мечти се преплитат.

Фиг. 11, Соня Станкова, “Леглото”, 2010
Като метафорично обобщение и заключение за търсенето и творческите
реализации характеризиращи периода, разгледан в тази статия87 може да се
използват финалните изречения на Итало Калвино, от новелата му
„Приключенията на фотографа” написана през 1984 г.: „Той сгъна ъглите на
86 Станкова, Соня, http://sonyastankova.com/instalacii/леглото/ (13.04.2019)
87 В края на своя своя дисертационен труд „Натюрмортът във фотографията – поява, историческо развитие и съвремие“ авторът доц. д-р Никола Лаутлиев отбелязва: „В ерата на интернет-реалността се променя природата на изображенията, начина на циркулиране на обектите на изкуството, както и подхода при разтълкуването на веществеността и материалността. Този нов калейдоскоп от виртуално провокирани промени води до ре-дефиниране на изкуството и
фотографията.“
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вестниците в огромен пакет, за да бъде хвърлен в боклука, но преди това поиска да го снима. Той искаше в снимката му да се разпознаят половинките
смачкани и разкъсани образи и в същото време да се усети нереалността им.
… Изчерпал до този ден всяка друга фотографска възможност, в момента, в
който се приближи към вестниците, Антонино осъзна, че фотографирането на
снимки е единственият курс, който той е пропуснал, или по-скоро истинския
курс, който той непрекъснато е търсел през цялото време.“88
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МОДУЛНИ ШРИФТОВЕ И ПАРАМЕТРИЧЕН ДИЗАЙН
Виктор Новак, АМТИИ„Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив
MODULAR TYPEFACES AND PARAMETRIC DESIGN
Wiktor Nowak, AMDFA“Prof. AsenDiamandiev”, Plovdiv
Резюме: Настоящата статия разглежда модулните шрифтове през парадигмата на параметричния дизайн и информационните системи. На базата на исторически преглед е предложена нова, по-широка и недвусмислена дефиниция за това
какво представлява модулен шрифт, която спомага за формирането на непрекъсната историческа традиция от модулни практики в историята на шрифтовия
дизайн. Разширената дефиниция на базата на формулирания принцип за редуциране на комплексността разкрива нов поглед към шрифтове и шрифтови системи от
миналото, както и базирани на тях потенциални стратегии и области на изследване в практиката на параметричния дизайн на шрифтове.
Ключови думи: шрифт, параметричен дизайн, модулен шрифт
Abstract: The following article explores modular type through the paradigm of parametric
design and information systems. Based on a historical review of existing types and practices a
new, broader and more unambiguous definition of a modular type design is proposed, which
helps in forming an uninterrupted tradition of modular design practices in the history of type
design. The broader definition, based on the postulated principle of “reduction of complexity”
offers a new look on typefaces and type systems of the past, as well as potential strategies and
research venues in the practices of parametric type design based on historic precedents.
Keywords: type design, parametric design, modular typefaces
Увод
Шрифтът e сложна система от взаимосвързани елементи, в която формата
на отделните букви е второстепенна пред общата организационна логика.
Модулните шрифтове са привидно частен случай на този принцип, при който
изграждащите форми на буквата са сведени до ограничен брой повтарящи се
елементи.
Разглеждайки шрифта като информационна система, модулният подход се
очертава като проявление на по-висши организационни принципи.
Разширявайки ограничаващата дефиниция фиксираща това явление в модернистичните движения на миналия век,можем да добием по-пълна представа
за историческото развитие на този подход и неговата роля в шрифтовия дизайн. Историческите примери дават и бъдещи насоки за формирането на
стратегии за параметризация при съвременната практика на шрифтовия
дизайн.
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Теоретична рамка и методи
Необходимостта от изработване на нова теоретична и практическа рамка,
която да е адекватна на възможностите на дигиталната медия e подкрепенa от
теориите на Маршал Маклуън за взаимодействие между медия и технологичен прогрес.
Елементите на параметричния дизайн на Удбъри предлагат систематичен
преглед на най-широко разпространените методи от информатиката приложени в областта на дизайна и компютърното проектиране, както и математическите концепции, върху които те почиват. [Woodbury, 2010]
Историческият преглед на модулните шрифтове през тази теоретична
рамка започва с предложение за нова дефиниция за модулен шрифт.
Привидният парадокс на циклични етапи на преоткриване и забравяне на
сходни принципи е разрешен чрез преформулирането на модулния подход
като проявление на стремеж към „намаляне на комплексността“.
Технология и процес
Маршъл Маклуън разглежда технологичния прогрес като нов вид еволюция, а неговите плодове като продължение на човека и неговите
сетива[McLuhan, 1994, c. 7], като протези даващи нови способности за възприятие и манипулация на света. Характерът на тази технологична промяна се
крие не толкова в обекта или субекта на действията, колкото в спецификата на
самия процес, който налага трайни промени в обществото, следвайки собствена логика извън конкретния случай. Да наречем автомобила „механичен
кон“ е удобна метафора, ако се водим от чисто функционален поглед към света, но нито нуждите, нито възможностите на двигателя с вътрешно горене са
сравними с тези на едно животно. Cъдържанието, авторът или адресатите на
42 редовата Гутенбергова Библия са маловажни – важна е промяната в начина
на производство и преходът от писаното слово към печата и произтичащите
от тази нова практика промени в мисленето и схващането за света.
В същото време не бива да забравяме и друга известна формулировка на
Маклуън: „съдържанието на една медия е винаги друга медия“. Това отваря
вратата за съмнение в телеологичния марш на събитията и възможността за
практики, които без какъвто и да е опит за качествена оценка, могат да бъдат
наречени „ретроградни“ – да се подхожда към нова медия със същите очаквания и нагласи като към предходната, е загуба на време и усилия.
В практиката на графичния дизайнер дигиталните инструменти често са
емулация на физическия им аналог. Ограничението е отвъд необходимата метафора, която без съмнение прави употребата по-интуитивна, а се проявява
на концептуално ниво в начина на работа и пренасянето на несвойствени за
дигиталната медия ограничения – компютърът се използва, в най-добрия случай, като по-лесен инструмент за чертане, при вземане на решения липсва
склонност към бързо изготвяне на прототипи, както и изследването на множе298

ство възможности, въпреки ниската цена на този подход в дигиталния работен процес. Ограниченията често са продиктувани и от самите софтуерни продукти, които са съобразени с очакванията на масовия потребител. По този начин се изпада в кръгова зависимост, която затвърждава досегашните
практики.
Параметричен дизайн
Единствената логична успешна стратегия, с която може да се преодолее
този порочен кръг, е преход в мисленето към пълния потенциал разкрит от
дигиталната медия.Един подобен аспект е параметричния дизайн, или дефинирането на взаимосвързани системи и описването на обектите отвъд конкретните им измерения като поредица от зависимости т.е. абстракция.
Можем да разделим подходите при моделиране на параметричните системи на три основни групи[Woodbury, 2010, c. 21]: теория на графите (структура
от данни), логични системи и алгебрични методи. Всяка стратегия е компромис между степента на сложност и възможността за моделиране на реални
системи.Като най-интуитивна и обозрима, Удбъри посочва частен случай на
графите – пропагационни системи – ориентиран, ацикличен граф, в който известната информация е подредена преди неизвестната. Пропагация, описва
протичането на процесите от известните стойности(върхове) към неизвестните, като изчислението се базира на установените зависимости (ребра).
Независимо от спецификата на конкретния модел, основна характеристика
при параметричния дизайн е изричното дефиниране на зависимости и елементи. Тази задача може да изглежда тривиална на пръв поглед, но има известна начална цена, която става пренебрежимо малка с нарастването на сложността на поставените цели. Дефинирането на сложна система от взаимовръзки за
конкретна статична илюстрация, която не би подлежала на промени е лишено
от смисъл занимание, от друга страна, сложна корпоративна система за идентичност, състояща се от разнообразни по характер елементи, е добър кандидат
за параметризация. Към този списък можем да добавим и всеки продукт, който
трябва да отговаря на променливи изисквания, т.е. да бъде динамичен.
Параметричен дизайн и шрифт
„A typeface is a beautiful collection of letters, not a collection of beautiful
letters.”
Думите на Матю Картър са се е превърнали в баналност, що се отнася до
тяхната употреба, ноизвън качествената оценка заложена в горния цитат е важно да обърнем внимание и на самия термин колекция. Позовавайки се на
първоизточника[Larson & Carter, 2016, c. 38] можем да хвърлим повече светлина върху контекста на неговата употреба.“ This inconsistency would have favored
the parts over the whole, and resulted in a collection of letters rather than a
typeface” След внимателно прочитане, като много по-точен превод на българ299

ски се налага думата съвкупност. Колекцията може да представлява произволна сбирка от елементи събрани по общи характеристики, докато съвкупност се приближава повече до органично цяло, чийто части се подчиняват на
единна вътрешна логика и подлежат на промяна, ако ѝ противоречат. Подобни
тези са формулирани и в по-ранни теоретични трудове за шрифтовия
дизайн[Goody, 1940, с. 43][Bodoni, 2016]
Шрифтът е по дефиниция система от взаимосвързани елементи – логиката
на тези връзки е продиктувана както от традицията, така и от характера на използваните инструменти. Дори калиграфският шрифт, въпреки относителната
свобода на формата, може да бъде разложен на строга поредица от повторяеми
действия (щрихи), с определени параметри на инструмента (тип и ширина на
перо, наклон на перото спрямо базовата линия), групи от базови форми и повторяеми елементи. Така изградената система съществува в напрежение между
две противоположности – от една страна буквите трябва да са достатъчно хомогенни, от друга достатъчно различни, за да не бъдат бъркани една с друга.
Стремежът към хомогенност можем да отдадем на търсенето на равен типографски цвят на шрифта, на оформянето с един и същ инструмент, както и
търсенето на прилики и опростяването, чрез свеждане до сходни елементи.
От една страна това би улеснило четенето, тъй като равномерния типографски цвят на думата подпомага възприемането ѝ като едно цяло, а от друга това
има известни дидактически предимства, тъй като ученикът трябва да запамети ограничен брой елементарни форми в различни комбинации. Можем да
заключим, следвайки логиката на един ad hoc типографски дарвинизъм, че
формите, които са оцелели в шрифта преди и след печатната революция, са и
най-лесните за научаване, запомняне и възпроизвеждане. Възникването на
малките букви от латинската азбука чрез унциала и полуунциала е пример за
конвергенция, стремяща се към хомогенност и минимално усилие.
Очевидно шрифтът, като сложна система от свързани елементи, е добър
кандидат за параметрично моделиране, но сам по себе си този факт не предоставя удачен параметричен модел. За щастие можем да се обърнем към завещаните ни от традицията примери, адаптирайки най-добрите практики от
всеки един подход.
Модул и шрифт
Според стандартната дефиниция, в модулните шрифтове буквите са изградени от ограничен на брой основни елементи[Samara, 2018, с. 65]. Пример затози редуктивистичен подход са Kombinationsschrift (1923-31 г.) на Йозеф
Алберс, както и Universal Type (1925 г.) на Херберт Байер – стремежът към нова
минимална форма на буквата съвпада напълно с философията на Баухаус и се
припокрива с търсенията на други модернистични движения от началото на
двадесети век, имащи за цел да преосмислят графичните изкуства в чисто утилитарен план, отхвърлящ традицията.
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Въпреки че е широко приета като стандарт, тази дефиниция е прекалено
ограничена и в същото време, неясна – остава открит въпросът, в кой момент
елементитестават прекалено много на брой за да наречем един шрифт модулен (два, три или повече според Т. Самара), колко прости трябва да бъдат изброените елементи (елементарни геометрични форми или рационализирани
части от букви), а също така и с колко на брой елемента може да бъде изградена всяка буква от един шрифт. Широко приетата дефиниция създава допълнителен проблем, като игнорира проявите на модулен подход преди модернизма, които се разкриват при по-подробен исторически преглед, въпреки че те
се явяват приложение на един и същ организационен принцип.
Предложената тук по-изчерпателна, разширена дефиниция на модулните
стратегии за организация на шрифта включва три главни категории: модулът
като мрежа, модулът като набор от елементарни части (включваща шрифтовете от досегашната стандартна дефиниция), и модулът като схема за изграждане на буквата (фигура-модул). Следващите примери за шрифтове и различни
писмености са подредени по-скоро според морфологията им и степента на
сложност и абстракция, отколкото в хронологичен ред.
Модулът като мрежа
Мрежата е най-елементарния възможен модулен подход – в най-простия
си вид тя налага регулярен ритъм и съотношения между дискретните части
изграждащи буквата. Простата равномерна мрежа е и реалността, с която се
сблъсква всеки шрифт при растеризация на екрана в по-малък кегел – векторните стойности и съотношения често стават жертва на закръгляне в една или
друга посока, проблем, който изисква допълнителни инструкции за напасване
и компенсация (gridfitting, hinting). Растерните шрифтове са най-елементарното проявление на модулния подход, спрямо комплексността на използваните
части, но въпреки това разнообразие във формите може да се постигне благодарение на правилата за тяхната подредба, добър пример за това е Chicago
(1984),създаден от Сюзан Каре за графичния интерфейс на първия Макинтош.
Като ярък и недвусмислен пример трябва да споменем и самият Mr. Gridnik,
Вим Кроуел и експерименталните му шрифтове базирани на мрежови системи
– от революционната Нова Азбука (1967 г.) до Vormgevers Lettering (1968 г.), които като че ли предвещават растерните шрифтове в неумолимата си логика и
избягване на диагонални греди.
Опит за стандартизация с употребата на фино разграфена мрежа е и Romain
du Roi, който въпреки реформаторските си амбиции се явява продължение на
стари и изпитани практики за рационализация от Ренесанса (Пачиоли, Дюрер).
Интересен подход е мрежовата трансформация, която дава формите на наклонените букви. По своя характер тя напомня морфологичните експерименти на
Дарси Томпсън, публикувани в „За Растежа и Формата“ (1917 г.).
301

Ранен пример за мрежов подход с изключителна хомогенност са малките
букви на текстура, ритъмът е зададен от равния интервал между бяло и черно
пространство, начупените греди на буквите са почти изцяло подчинени на
ефекта на решетка. Неслучайно Дюрер прилага рационализация близка до
модулния шрифт към формите на текстура[Dürrer, 1538, с. 140], отново начупената, стандартизирана форма на текстура ще бъде употребена от Гутенберг
при печата с подвижен набор. Според Ф. Блокланд естественият модел на
стандартизацията на ширините на буквите, гредите и разстоянията между тях
от печатната текстура, наподобяващ равномерна мрежа,е пренесен директно
и във венецианската Антиква [Blokland, 2016, c. 52]
Модулът като набор от елементарни части.
Вече споменахме двата най-ярки примера за тази категория, но към интересните схващания за модулен подход можем да посочим и някои ранни адаптации, които най-вероятно са били развити като естествено продължение на
модулните типографски рамки. Първият подобен шрифт, с 38 отделни елемента, наречени „полотипи“ е Patrona Grotesk (1931 г.) на В. Кански. В същата категория можем да посочим и Fregio Mecano (1933 г.) на италианската шрифтоливна Небиоло – тук отново главните букви са рационализирани в безосев геометричен шрифт, състоящ се от 20 индивидуални геометрични елемента.
Този вид рационализация намира широко приложение и в днешната практика при конструкция на променливи шрифтове (opentype variable fonts), разлагането на основни конструктивни елементи предлага лесен подход при интерполация (например между широки и тесни форми чрез скъсяване на
свързващи елементи).
Друг вид стандартизация на сходни елементи в традицията на типографския шрифт идва от употребата на контрапунсони. Контрапунсонът е сравнително ранно нововъведение (не по-късно от 16 век), което позволява постигане на много по-голям контраст – вътрешните пространства на буквата се „набиват“, вместо да се дълбаят, примерно „о“ или „n” –за сходни по форма вътрешни пространства са използвани едни и същи контрапунсони – което почти автоматично спомага за хомогенизирането на формите, освен това не е изключена възможността един и същ контрапунсон да е бил използван и за
различни по тежест шрифтове[Smejers, 2011, с. 127]
Така практиките от зората на типографското изкуство разкриват третирането на негативното пространство като модул, и предлагат още един възможен вектор за параметризация на модерните шрифтове.
Калиграфските шрифтове също се подчиняват на модулен принцип, тъй
като всяка буква е изградена от ограничени на брой видове щрихи. Въпреки
опитите за чисто геометрична рационализация на римския Капиталис от ренесанса до наши дни, Отец Катич разкрива неговия дуктус и доказва произхода на серифа, като логично следствие от употребата на право перо при изпис302

ването на буквите. Отделните щрихи оформени от изкусното движение на
четката създават в тяхната съвкупност хармонична форма, която остава неразгадана в продължение на няколко поколения. Тези основни щрихи[Catich,
1991, с. 220-221] също могат да бъдат разглеждани като елементарни форми,
подлежащи на систематична промяна.
На свой ред Ф. Блокланд демонстрира морфологичната връзка между хуманистичния шрифт и текстура при малките букви[Blokland, 2016, с. 20] (факт
който не би трябвало да изненада запознатите с общия им корен) и прилага
компактен модул който позволява конструирането на онези групи от малки
букви, които не са умален вариант на големите.
Модулът като схема
Модулът като конструктивна схема е абстракция, управляваща характеристики на шрифта от по-общ характер, като пропорция, съотношение на греди, оси на симетрия, както и скелетни форми на буквите. Задаването на базова
линия и горни дължини в един шрифт е почти универсална необходимост, наложена от улесненото четене (неслучайно изключително трудно четимият
римския курсив се отличава с нехайно отношение към базовата линия).
Фигура-модулът на глаголицатаи теоретизираната „Азбука от Плиска“,
предложен от проф. В. Йончев, е добър пример за такъв организационен подход – изграждането на отделните форми се извършва чрез алгоритмично изчерпване на възможните геометрични комбинации при зададения растер или
„самостойна геометрична матрична структура“[Gyoshev,2017,с. 25]. Като комбинация от сегменти от общата фигура, буквите имат заложена органична цялост, подходът има и така често търсения при писмените реформи стандартизиращ ефект, необходим за поддържането на един все по-усложняващ се административен апарат. Предложената отпроф. Йончев схема за обла форма на
глаголицата разкрива и възможности за параметризиране. [Yonchev, 1997, с.
82-83]
Друг пример са предложените изходни схеми за конструиране на тясна и
широка форма на Тлъста Антиква, представени в „Древен и Съвременен
Български Шрифт“, подобно на модела за изграждане на Капиталис от
„Шрифта през Вековете“, пропорциите на буквите „О“ и „H“ са определящи за
цялостния характер на шрифта.
Сравнявайки надписа от Траяновата Колона и естемпажи от Мемориала на
Децата на Секст Помпей, Тoм Пъркинс представя убедителна теория за организация на пропорциите на буквите в Капиталис, на базата на комбинации от
правоъгълници взаимствани от теорията за динамична симетрия на
Хамбридж. [Perkins, 2000, с. 31-51]
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Изводи
Демонстрираната употреба на модулни стратегии в създаването на шрифта на няколко нива през различни исторически периоди оборват простата
дефиниция фиксираща генезиса на тези практики в епохата на модернизма.
Изложените исторически факти разкриват една на пръв поглед сложна картина на употреба на модула, ако гледаме на него като на изолирано явление с
прекъснато във времето влияние. Тезата за циклично преоткриване и забравяне на стари принципи в рамките на една непрекъсната традиция изглежда
откровено объркващо, тъй като шрифтът, както всичко свързано с езика и неговата употреба,се ръководи от силна консервативна тенденция.
Водейки се от теоретичната рамка на параметричните системи и разглеждайки шрифта на абстрактно ниво като информационна система, модулът се
налага като средство за намаляване на комплексността – този стремеж може
да бъде изведен като основно правило, което гарантира, както функцията на
шрифта като средство за предаване на информация, т.е. неговото лесно декодиране от четящия, така и като средство за улеснено възприемане от учащия
се, гарантиращо по-широка употреба.
Така можем да изведем редуцирането на комплексността до принцип, на
който се позовават както иноватори като св. Константин-Кирил Философ, така
и консервативно настроени практици опазващи съществуващата традиция.
Можем да заключим, че простото отхвърляне на теоретизираната фигура-модул на глаголицата заради формална прилика с модернистичните подходи от
миналия век, е несъстоятелно по чисто практически причини.
Бъдещи изследвания
Историческите практики разкриват множество обещаващи стратегии за
параметризация, от мрежови трансформации, клетъчни автоматони ръководени от елементарни правила, до системата за рационализация на пропорциите и разстояниятаразвита от Ф. Блокланд. Мрежовите системи са най-близки
до проблематиката на растеризация на шрифта.
Схващането за модула като набор от елементарни части е най-обозримо и
съответно е обект на множество разработки в теорията и практиката.
Обещаваща възможност за изследване е дуктусът като система от елементарни части, както и параметризацията на белите пространства, наподобяваща
употребата на контрапунсони.
Модулът като конструктивна схема осигурява ръководна рамка за граничните стойности в един параметричен модел, като определя общи пропорции.
Не на последно място, конструктивната схема предлага и метод за сглобяване
на отделните букви в рамките на обща фигура или комбинация от архетипни
фигури.
Параметричен модел базиран на графи предлага възможност за синтез на
всеки един от изброените методи и е обект на бъдеща разработка.
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ТРИ СЦЕНОГРАФСКИ РЕШЕНИЯ ЗА „ЛЕК“ ТЕАТРАЛЕН ЖАНР
THREE SCENARIOS FOR, ,LIGHT” THEATRICAL GENRE
ас. д-р Димитър Л. Воденичаров
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Резюме: Статията коментира постановъчните особености на мюзикъла, от
позиция на сценографията. Представя три сценографски решения от практиката
на автора, проектирани и реализирани в периода 1999 – 2001 година.
Ключови думи: Мюзикъл, сценография, костюмография.
Abstract: The article commented the special features of the musical, from the position of
the stage design. Presents three scenographic solutions from the author’s practice, designed
and realized in the period 1999-2001.
Keywords: Musical, stage design, costume design.
Основна формална функция на всяка сценография е, да интегрира материално или виртуално място на действие в сценичното пространство. Предлага
определена визуална интерпретация на драматургичния текст, като сценична
композиция от текст и човешки действия, за да изясни и открои смисъла на
събитието, чрез обмена между пространството и разказа. Различните изкуства, сценични материали [Павис. 2002. c.352] от всякакъв произход ползвани
на сцената са онези знаци, до които сценографията прибягва за да създаде
театралната вещественост. Всичко това се помества в определената архитектурна среда с конкретни физически параметри и технически възможности, с
които сценографът неизбежно се съобразява.
Като технологично и творческо предизвикателство за сценографията се е
утвърдил един „лековат“ комерсиален жанр, мюзикълът - произведение синтезирало в единна драматична партитура, текст, музика, танц и визия.
Мюзикълът е предшестван и базиран върху множество жанрове - вариете, водевил, бурлеска, оперета, драматическа интерлюдия, романтически балет, мелодрама и др. Формата на повествованието може да се базира върху драматична или историческа основа, разказ за любов или да съдържа дълбок политически, философски или социален подтекст. Сюжетите често се взимат от известни литературни произведения - Сервантес, Шекспир, Дикенс, Шоу.
Какъвто и да е сюжетът, той трябва да се представи под форма, от която публиката да получи възможност да се наслади на фантастичен, зрелищен спектакъл. Неписаните правила се утвърждават във времето на Голямата депресия,
30-те години на XX век в САЩ, за да разсеят тревогата от ежедневието с „живи“,
зрелищни и динамични спектакли, което дава основание на театралната критика да не припознава дълго време този жанр за театрално изкуство.
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Мюзикълът е един от най-комерсиалните, но и най-трудни в постановъчно
отношение сценични жанрове, което го определя и като стационарно представление. Значителни са примерите от Бродуейски сцени за спектакли чиито
премиери са се случили преди десетки години, сменяйки поколения изпълнители, но не и мястото на спектакъла.
Музиката в мюзикъла не звучи в условността на концертна зала, както и не
е обикновен съпровод на сценичното действие. Без да обсебва театралността,
илюстрира драматичната ситуация и създава съответната атмосфера
[Павис. с.204], структурира действието във времето и не позволява промени в
ритъма и времевата рамка на представлението.
Съществуващите жанрови характеристики изискват единство на слуховите и зрителни възприятия, което се постига като се насочат сетивата в едно
направление и се принудят да възприемат едни ориентири.
В сценографската си практика имах шанса да работя върху три проекта в
рамките на два последователни сезона, реализирани на сцената на ДТ
Пловдив. В процеса на работа разполагах с две постоянни величини – технически екип и сцена. Това ми помогна да съсредоточа усилията си не в търсене
на общ език с екипа или с проучването на техническите възможности на сценичната механизация, а върху художествените стойности на решенията си.
Даде ми възможност да изследвам въздействието на различната налична механика – кръг, коли, чиги, технологични отвори и пропадала.
Първият проект „Смотанякът“, с драматургичната основа от детска приказка на Ива Пержинова, е мюзикъл на Петър Радевски и Лео Капон. Адресиран е
към тази публика, която е твърде голяма за куклен театър и все още малка за
репертоара на драматичния театър.

В сценографското решение се смесват игровите принципи от тези два
вида театър, което дава възможности за много и неочаквани промени в знаковите системи на представлението. Като във всички приказки и тук присъства
образа на зъл магьосник, лош змей, и смел момък, който спечелва сърцето на
принцесата, сред лабиринт от препятствия и опасности. Събитията се разви307

ват в постоянна, трансформираща се конструкция от собствени вътрешни
движения на съставните и елементи, предвижвана в пространството от непрекъсната ротация на сценичния кръг.
Условната форма на „дворец“ се променя неусетно в „ кораб“, който постепенно се „скрива“ и „отплува“ от сцената. Композицията е конструктивен куб,
който във височина се трансформира в тристенна пирамида и е разделен във
вертикала на две нива. При завъртане на кръга, долното ниво изчезва, затворено от спусната интермедийна завеса. Действията протичат пред завесата,
извън кръга и върху второ ниво над завесата, което се отдалечава плавно към
дъното, като отплуващия кораб. Декорът е метална конструкция със завеси
задвижвани по въжени линии по пространствените посоки на геометричната
конструкция, локализирайки мизансцена. Освен, че определят различни ситуации за драматургичната линия, завесите създават асоциация за обтегнатите
платна на отплаващ по сцената ветроход. „Корабните платна“ създават материална плътност на обема, а в същото време средата е проходима и функционална по всички посоки. При събиране на завесите целият обем се разрушава,
олеква, размива се в пространството, като се експонира върху светлосив рунд
с прожекция на бързо движещи се бели облаци. Това „олекване“ на декора се
комбинира с неговото отдалечаване от сценичния отвор и така илюзията за
изчезване и изгубване на формата се подчертава.
Металната конструкция осигурява игрални терени и на двете нива. Дава
възможност за свободно движение на изпълнители, дори и по вертикалните
„реи“ особено от страна на балетния състав. Благодарение на своята ажурност
и лекота, конструкцията оставя сцената достатъчно свободна, за да се разполагат големи групи изпълнители и подпомага режисурата и хореографията
при избор на място за развитие на разказа и танца. Декорът е ситуиран върху
сценичния кръг извън геометричния му център и при бавното му движение се
променят незабележимо пространствените направления на сцената.
Завъртането е плавно и бавно в синхрон с промени в осветлението, зрителя не
го възприема като движение, а отчита само промяна в локацията на
действието.
Вторят проект е мюзикъла „Бог е невинен“, с музика на Петър Радевски и
текст Мартин Карбовски, режисьор Леонард Капон. Текстът присъщо за вкусовете на либретиста ни потапя в грубия натурализъм на ежедневието, за да разкрие индивидуалната съдба на човек като фокус на обществения натиск върху
личността. Разрушава класическата представа за ролята на хармонията в семейството, обществото и свободата. Това подвежда решението към документалност и достоверност в търсенията по отношение на материали, структури,
фактури и цвят, в доближаване на движението вътре на сцената до динамиката
характерна за телевизия, видео и кино.
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Сценичната среда се разбива от разминаващи се, спускащи се и излитащи
форми – монтирани готови цялости изградени на принципа на колажа. Сцени
наситени с много и силна светлина, която дразни89 и напомня за безкрайните
светещи реклами и излъскани до блясък материали, се съпоставя с изкуството
на ъндърграунда, с графитите, и с олющените стени в крайните квартали.
Хаосът е в основата на сценографското решение. На контрастен принцип се
противопоставят движещи се, профучаващи елементи, изпълнени с живот и
светлина, и статични композиции, потънали в полумрак. Диспропорции на човешка фигура, съпоставят израстването на един и смаляването на друг от
персонажите.
Решението е върху коли, чиито линии за движение фрагментират напречно разположена шикма. Колите разделят формата на три хоризонтално движещи се части, създават различни пространствени конфигурации и форми
композиционно развити една зад друга в дълбочина. Благодарение на независимото движение на фрагментите един от друг, има възможност в даден момент определен параметър от сцената да се насити, съпоставяйки се с напълно изчистена, оголена част от сцената. Върху терените на фрагментите са интегрирани на принципа на асамблажа части от леки автомобили, изрязани
предници с действащи фарове.

89 В този проект използвах за пръв път в практиката си лазер. Лъча се улавя с огледало от действащото лице и се
връща в салона към зрителите. Стоейки в салона по време на репетиция, разбрах, как се е чувствала публиката на представленията на футуристите.
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Присъстващите на сцената работещи телевизионни монитори, освен сценичния знак заложен в предварително заснети телевизионни предавания, изпълняват и функцията на осветителни апарати. Цялата видима механика е
включена във визията на сценографското решение. Движенията на техниката
се извършват откровено, пред очите на зрителите. Осветителните мостове се
спускат видимо над изпълнителите и сноповете светлина влизат директно в
зрителската аудитория. Фронталните кулиси, постепенно откриват цялата
дълбочина на сцената, като се стига до архитектурната стена в дъното, за да се
включат и обслужващите галерии, като последен игрови план. Благодарение
на изброените елементи, се постигат движения по всички пространствени направления, което особено помогна за изобразяване на търсените динамика и
хаос. На финала се нарушава достоверността на документалния филм и зрителите отново се връщат в „театъра“ пред романтично звездно небе с летящи (с
полиспасти) ангели.
В този проект имах шанса да използвам сценична механика за промени в
пропорциите на театралния костюм – съответно на човешката фигура. В картина на „спомен от детството в наркотичен транс“, един от персонажите се съпоставя до израстващата фигура на неговата майка. Костюма на актрисата е с
кринолин с диаметър 200 см. и височина 500 см. Заставайки върху надстройка
на спуснатото пропадало със същите размери, фигурата израства с движение
на платформата нагоре. Ефекта се подсилва от промяна в цвета на локалното
осветление от топли розови към студени сини.
Третото представено заглавие е „Магьосникът от Оз“ по „Добрият вълшебник от Оз“ на Лиман Франк Баум, Режисьор Леонард Капон.
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Решението залага на цветовата динамика, за да преведе зрителя през поредицата събития. Промяната на цветната атмосфера разчита, както на осветлението, така и на цветността и фактурата заложени в декора и костюмите.
Малката Дороти среща по пътя си към Смарагдовия град, различни персонажи в характерни за тях обстановки. Пътят към Смарагдовия град е наклонена
S-образна пътека – шикма, развива се върху кръга от хоризонтален терен под
рунда в посока на портала. Средната отсечка на пътеката е дублирана от подвижен тунел (бял ръкав, обтегнат върху метални обръчи движещи се по въжени линии). Материалът на тунела е от сито-плат, което позволява осветлението
да преминава през материята и да променя цвета вътре в тунела. Рундхоризонтът е плоскост от мобилни, квадратни екрани, чиито хоризонтални
ръбове са монтирани в локални линии, разпределени на отделни чиги. При
минимално движение те синхронно променят ъгъла си спрямо равнината на
сценичния отвор и поемат осветление под различен ъгъл. Веднъж синият въздух е равен и плосък, а друг път „настръхнал“ и с променена остра, агресивна
цветност. Фронталният план на рунда се дублира от още две завеси, веднага
след първия осветителен мост, които изнасят действието към салона. Една от
тях е с кръгъл пробив, който дублира отвора на тунела и служи за изход от там
и кадрира действие случващо зад завесата.
Цветът е основен носител на емоции и организиращ елемент в сценичната
композиция. Цветовата теория на Итън [Итън.2000] обяснява достатъчно изчерпателно проблемите свързани с емоционалното въздействие, символното
значение и хармонията на цвета имащи отношение към качеството и параметрите на изобразителното пространство. Цветовата конструкция се основава
на проявленията на същите тези закони във вида им, в който се наблюдават в
нашия емпиричен опит. Комуникационният смисъл на сценографското решение се усложнява и от приобщаване на костюма под същата конструкция.
Мислейки театралния костюм, като визуална система способна да деформира
или хиперболизира човешката фигура, подчертава или разрушава хармоничното единство на тялото или негова определена част в полза на художествения образ. Съставните елементи на костюма, с които актьора персонализира
своя сценичен образ, определят историческа, национална или социалната му
принадлежност. Образната функция на костюма в „Магьосникът от Оз“ цели
обратното, да извади героите от конкретен исторически период или национална характеристика, същевременно да не губят комуникацията и изявяването на драматичната характеристика на персонажите.
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Костюмите носят неизбежно основните си персонални характеристики,
върху които са интегрирани геометрични елементи, колажирани двуизмерни
изображения и малки геометрични обеми, неприсъщи за конвенционалната
мода, от която и да е епоха. Използваните неорганични материи (винил, PVC)
са познати и широко ползвани в текстилната индустрия [Якимова-Касабова,
2018. c.3] от 60-те години на 20-ти век, но на сцена те асоциират неопределена
материалност и безплътност на обемите, покрили частите от тялото.
Промените в костюмните конструкции на персонажите, изменят драматичната ситуация във визуален план и въвеждат човешките фигури във формална
изобразителна среда. Тялото става фигура модул [Гьошев, 2017] от общ образен текст, движещ се паралелно с драматичния.
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БЪРЗА ИЛИ БАВНА МОДА
Динка Якимова-Касабова
FAST OR SLOW FASHION
Dinka Yakimova-Kasabova
Резюме: Статията дава общ поглед върху новите модни явления като „бавна
мода“, „устойчива мода”, развиващи обща кауза за запазване на планетата, като
прави паралел с популярната „бърза мода”. Разглежда пазаруването като вид психологична терапия и активира мисленето в посока за създаване на нов модел на живот и взаимоотношения.
Ключови думи: бърза мода, масово потребление, устойчива мода, рециклиране, екология, Вивиан Уестууд
Summary: The article gives an overview of the new fashion phenomena like Slow
Fashion, Sustainable Fashion and their common cause for nature conservation, by making
parallel with the popular Fast Fashion. The article considers shopping as a “psychological therapy” of sorts and suggests creating a new model for life and relationships.
Keywords: sustainable fashion, ecology, recycling, fashion industry, Ethical fashion, Eco
fashion
За да започнем излагането на факти, както и проучването на въпроса за
това коя мода е „на мода”, ние трябва да изясним какво всъщност означават
някои термини.
„Бърза мода” е израз, използван от търговците на дребно и дизайнерите за
описване на широко разпространен бизнес модел. Той дава сигнал за това
кога компаниите имитират стилове и тенденции, които се показват на световният моден подиум през седмицата на модата. Те биват пресъздавани на много по-ниска цена и с лошо качество, за да се просперира на масовия пазар.
Slow Fashion е движение за създаване и закупуване на облекла с гарантирано качество и дълголетие. Това движение насърчава по-бавните производствени планове, справедливото заплащане, по-ниска степен на замърсяване и
в идеалния случай нулеви отпадъци. За съжаление, в България все още терминът „бавна мода“ не е често срещан, което ни показва, че и търсенето на такъв
вид продукт е минимално. Чрез намирането на отговор на въпроса „бавно или
бързо?” ние ще имаме възможност да се запознаем по-отблизо с новите течения в света на модата.
„Zerowaste”, „Sustainablefashion”, „Ethicalfashion”, „EcoFashion”. Всяко от тези
наименования стои зад една благородна и все по-значима кауза. Мода без отпадъци, устойчива мода, етична или еко мода карат съвременния човек да се
замисли как действа самият той като потребител. Една от любимите психоло313

гически тактики, които хората прилагат дори несъзнателно, е пазаруването.
Притежанието или по-скоро моментното получаване на удовлетворение от
пазаруването понякога има доста висока цена, особено в света на модата.
„За това да купуваш обаче не са виновни само маркетолозите и техните
психологически трикове. Известно е, че има хора, които са истински шопинг
маниаци. Това най-крайно състояние, при което човек се презапасява с всевъзможни храни и вещи и дори няма как да се влезе в дома му; наистина може
да предизвика тревога и да е необходимо да се лекува”, обяснява проф. Савова,
психолог. „В по-леките фази шопингът може да бъде просто терапия. Тогава
неудовлетворените потребности в живота се „изчистват” чрез добиване на
нещо материално – купувайки нова блуза или третата ножица за рязане на
лозето се опитваме да се почувстваме по-добре, да повдигнем настроението
си и да се „наградим”, отбелязва експертът. „Всъщност, чрез купуването на
вещи или услуги човек може да изрази отношението си към самия себе си. Т.е.
аз се обичам и заради това си позволявам дадено удоволствие.”, уточнява
проф. Савова. [Савова 2017]
В този често срещан модел хората прибягват именно към масовият продукт. Те бързат да задоволят нуждата си от пазаруване и се отправят към магазините, предлагащи „бърза мода”, където продуктът е на ниска цена, но и с
много ниско качество. Недостатъците при бързата мода не са очевидни за
обикновения моден любител. Материалите, базирани на пластмаса, са скрити
зад умни имена, които не са познати на обикновения човек. Понякога потребителите дори не се чувстват пряко засегнати от факта, че бързият продукт ще
има косвени последствия върху живота им. Получава се омагьосан кръг, който
подържа бързото производство и потребление, което нанася огромни щети
върху нашата природа. В своята автобиографична книга известната модна дизайнерка Вивиан Уестууд казва:
„Купувайте по-малко. Купувайте качествено и го използвайте дълго време”.
[Уестуд,Кели,2018] В последните години тя ревностно защитава каузата за чиста планета. Подпомага с лични финанси тази идея и се старае да създава етична мода, като произвежда някои свои продукти в бедни африкански държави
като Кения. Един забележителен неин проект е създаването на Vivienne
Westwood›s Ethical Africa Collection. Етичната колекция от унисекс чанти, вдъхновена от африканските тъкани – цветовете и бродериите, създадени с помощта на рециклирани платна, месингови метални катинари и отпадъци от
автомобилни части. ил. 1.
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Ил. 1
Вивиан Уестууд и „Хладната Земя”, както e озаглавена статията на „Cool earth”.

„Вивиан Уестууд дарява над 1 милион паунда на „Cool Earth”. Тя насърчава
приятелите си, сред които са Кейт Мос, Лили Коул, Сади Фрост и Стела Тенънт,
да се присъединят към каузата и посвещава две от модните си ревюта на Cool
Earth. След седмица, прекарана с племе в Амазония, Вивиан лобира пред перуанското правителство за своят проект в помощ на горите. Желанието ѝ за
защита на дъждовните гори е несравнимо. През 2013 г. тя и съпругът ѝ Андреас
пътуват с TheTimes, за да посетят проекта за дъждовните гори Ашанинка, който лично са финансирали. Дизайнерката се бори с всички средства за своят
проект, като създава и лимитирана тениска за благотворителност в подкрепа
на Cool Earth. [https://www.coolearth.org/2014/]
Известна със своето бунтарство и като главна фигура в пънк-движението,
Вивиан не изневерява на своят характер и запазва правото си да протестира,
да сигнализира за наболелите проблеми на съвремието. Тя използва всячески
своята популярност като моден дизайнер, за да изпрати до възможно наймного хора посланията си за чиста планета и да разкаже за промяната на климата. Вивиан Уестууд е много повече от модна легенда, тя е готова дори на
активен политически протест. Тя създава мода, която провокира. Друг неин
проект е модно ревю с колекция на тема „Климатична революция”, показана
на Лондонската седмица на модата през пролет/лято 2014 година. [Lane Maryq
2012] ил. 2, 3.
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Ил. 23.
Модата с нулеви отпадъци се отнася до дрехи, които генерират малко или
никакви текстилни отпадъци в производството. Може да се счита, че тя е част
от по-широкото движение за устойчива мода. Тя може да бъде разделена на
два основни етапа. Моделът на нулеви остатъци елиминира отпадъците по
време на производството. Генерирането на облекло след потреблението като
например използването на дрехи втора употреба удължава живота на продукта и намалява отпадъците. Модата с нулеви отпадъци не е нова концепция.
Най-ранните примери за дрехи с нулеви отпадъци са кимоно и сари, хитон и
други традиционни народни носии. Сред големите търговски вериги, които се
опират на тази концепция, са британските магазини за дрехи втора употреба
„Frea”, които стъпиха и на българския пазар. Друга голяма компания за експорт
на текстил, дрехи и обувки е холандската „Lemabotex”. Африка е един от найголемите вносители на дрехи втора употреба, докато зимни облекла се внасят
главно в Източна Европа и Южна Америка. Старинните дизайнерски продукти
отиват в магазините за втора употреба от висок клас в Япония. Онлайн магазините също са доста популярни с предлагането на висок клас дизайнерски дрехи втора ръка. Кампанията за втори живот на дрехата е основна концепция в
работата на много дизайнери, които използват преработен стар текстил за
суровина или директно прекрояват стари дрехи в нова креативна визия.
Айлийн Фишър, която работи с екологични ресурси, наскоро стартира линията за дрехи с ограничена употреба „Remade in the USA”, с която предлага изхвърлените, оцветени или износени дрехи в чисто нов претворен от нея
продукт.
„Патагония“ е една от първите марки, които превръщат пластмасовите бутилки в полярна руна, и днес използва рециклиран полиестер и рециклирана
вълна. „Патагония” винаги насърчава лоялните си клиенти да купуват по-мал316

ко, а не повече. Производителят съветва клиентите си да носят дрехите за поправка, когато се износят, вместо да ги заменят, също така предлага продажби
на употребявани дрехи чрез един от своите магазини в Портланд и приема
облекла на марката за рециклиране. Устойчивата мода все още не може да
достигне висок резултат при продажбите, тъй като за производството на нейните продукти понякога разходите са доста високи. Тук едни от основните
цели са добро заплащане на работниците, избягване ползването на некачествени ресурси, добити чрез високо замърсяване, и постигане на висококачествена устойчива във времето дреха, което вдига и продажната ѝ цена.
Според проучване на Common Objective търсенето в Google на „устойчива
мода“ е нараснало с 46%, а на „етична мода“ с 25% през последните шест години и двете понятия се използват взаимозаменяемо от потребителите. OekoTex, екологична компания за сертифициране, провежда проучване, което установява, че 60% от хората заявяват, че се интересуват от сертифицирано облекло, но едва 37% действително закупуват такова. Проблемите с замърсяването нямат пряко въздействие върху самия потребител. Това не означава, че
няма ползи при избора на марки за облекло, които работят по-устойчиво, но
трябва да ги подчертаваме повече, за да направим избора по-привлекателен.
Пазарът все по-често е място, на което се сбъдват фантазии, което до голяма
степен определя поведението ни. Не трябва да забравяме че в основата на
дизайна стои „творческото въображение на създателя“ [Гьошев Александър],
чрез което ние можем да манипулираме визията и посланието на една дреха.
Всяка година се произвеждат 100 милиарда нови дрехи, а в същото време
камиони, пълни с тях, се изгарят или изхвърлят на сметището. Дори забавянето на бързата мода не може да поправи екологичните проблеми. Но когато
вземем отпадъчния материал и направим нови продукти от него, това може да
промени философията на създаването. Пазаруването, както казва проф.
Савова, е терапия, повечето хора с ограничени финанси се терапират, като
пълнят кошницата си с неустойчиви продукти. Те получават щастие, чиято
цена ще трябва да заплатят децата ни. Вместо това могат да променят стратегията си за запълване на гардероба и да се обърнат към бавната, етична мода
или рециклираната дреха. Предвид бързото развитие на нашия глобален свят,
ние не бихме могли да върнем времето на малките романтични модни ателиета от 20-те години на миналия век. “Промяната на посоката на светлината
променя и гледната точка от страна на зрителя“[Воденичаров2018с.175]Ние
можем да променим мисленето си и да започнем да моделираме един нов начин на поведение в идното поколение като му предложим различна гледна
точка за управление на производството и консуматорството. Пазаруването на
дрехи е и философия, която ние можем да напишем. Ил. 4.
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ФРАНК СТЕЛА – ОТ СТЕНАТА КЪМ ПРОСТРАНСТВОТО
Илко Б. Николчев
Университет Архитектура Строителство и Геодезия, София
FRANK STELLA – FROM THE WALL TO THE SPACE
Ilko B. Nikochev
University Architecture Civil Engineering and Geodesy, Sofia
Резюме: С появата на картините на Франк Стела възможностите за рисуване
се променят и разширяват. Появява се една нова тенденция - от стената към пространството. Стела изследва как функционира възприятието на зрителя и емоционалното въздействие, което произведението може да има върху него. Той непрекъснато експериментира и променя работата си, което води до необичайни по
форма и съдържание картини, стенни релефи и обемни работи. При него скулптурната триизмерност се явява като продължение на живописта.
Стела е носител на един непримерим дух, постоянно търсещ промяна и развитие на своето изкуство. Той е едно от емблематичните имена в американското
изкуство, силно повлияли на следващите поколения художници.
Ключови думи: живопис, пространство, триизмерност, експерименти,
минимализъм
Abstract: With the advent of Frank Stella‘s paintings, the possibilities of drawing change
and expand. A new trend appears-from the wall to the space. Stella explores how the perception of the viewer works and the emotional impact that the work can have on it. He constantly
experiments and changes his work, which leads to unusual in form and content paintings,
wall reliefs and voluminous works. Sculptural three-dimensionality is the continuation of the
picture.
Stella is the bearer of a spirit, constantly seeking change and development of his art. It is
one of the emblematic names in American art, strongly influenced the next generations of
artists.
Keywords: painting, space, three dimensional, experiments, minimal art
Франк Стела е един от най-забележителните американски художници от
втората половина на 20-ти век. С появата на неговите картините възможностите за рисуване се променят и разширяват. Те определено са повлияни от европейското изкуство, но се различават от него по това, че авторът се стреми
към релефност на изображението. Появява се една друга, нова тенденция - от
стената към пространството. Той променя традиционните представи за платно и рамка, като експериментира с различни форми и размери. Интересите на
Стела са многостранни и дават представа за обхвата на неговия интелект. Това
се вижда от философските, историческите и научни препратки, които той
включва в заглавията на своите произведения.
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Роден през 1936 г. в Малдън, Масачузетс, Стела принадлежи към поколението художници, повлияни от изкуството на абстрактните експресионисти,
като Джексън Полок (1912-1956), Марк Ротко (1903-1970), Барнет Нюман (19051970) и Франц Клайн (1910-1962). За разлика от тях, които чрез фигуративното
изкуство стигнаха до абстрактното, Стела се ангажира с абстракцията от самото начало.
След като се премества в Ню Йорк през 1958 година, той бързо привлича
вниманието към своето изкуство. Неговите силно въздействащи картини, с
черни емайлирани ленти, са включени в изложбата ”16 американци”, провела
се през 1959 година в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк. Те представляват
серия от огромни платна на ивици, опънати на дебело дърво, което ги изтласква мощно напред от стената. Широчината на ивиците в тези картини често се
определя от размерите на дървената рамка, която служи за основа на платното. Това показва, че решенията на Стела относно визията за повърхността на
картината не винаги са субективни, а често са продиктувани от физическите
характеристики на рамката. Създадени в съответствие с предварително определена, ограничителна система, наложена от самия художник, черните картини оказват силно влияние на минималистичното изкуство през 60-те години,
като насочват вниманието към взаимодействието между творбата и зрителя.
„Очевидната простота на черните картини, безличната обработка на платното и използването на повтарящи се геометрични форми ги определят като
причина за появата на минимализма, като същевременно преследват чистото
взаимодействие на зрителя с предмета на изкуството.” [The art story, 2018]
В каталога за изложбата, Карл Андре90 отбелязва: „Изкуството изключва
ненужните... На Франк Стела се е наложило да рисува ивици.“ Тези редуктивни
творби са в ярък контраст с изпълнените с енергия, силно субективни, и емоционално заредени картини на експресионистите. Това е един нов начин на
изразяване в сравнение с предишното поколение художници.
Стела прилага някои бояджийски техники в картините си, като използва готов
модел, за да прехвърля на платното своите скици и след това прилага черна боя
на лентите. „Изработването на този модел, предварително го освобождава, за
да се съсредоточи единствено върху нанасянето на боята върху платно, вместо да взима постоянни решения, докато рисува. Докато доминиращите черни
ленти привличат вниманието на зрителя, тънките бели празнини между тези
групи са тези, които вдъхват живот в тези творби.” [Clearwater, 2018, p.6]
Стела често обединява отделни геометрични форми в един цялостен образ. Така е изградена една от неговите черни картини, озаглавена “Бракът на
разума и низостта” (1958) (ил.1), от две огледално симетрични половини. Тя е
пример за начина, по който автора обединява части от своите произведенията, за да създаде цялостна композиция.
90

Карл Андре (1935 г.) е американски художник минималист
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„Франк Стела разработва принципите на това, което нарича ”нейерархична композиция”, обявява я за същностно американска и я противопоставя
на европейската живописна традиция... В работите си Франк Стела довежда
антиилюзионистичните тенденции в американската живопис до крайност,
придавайки почти недостижима плоскосност на живописното пространство, като по този начин разкрива характера му на обект и отхвърля априори всяка връзка с изобразителност.” [Marzona, 2004, p.10]
В „Скосени лабиринти”(1960) (ил.2) Стела разработва голям брой ивици и
широк спектър от контрастни флуоресцентни цветове. Когато зрителят се фокусира върху диагоналните линии на рисунката, квадратното платно изглежда
разрязано на четири триъгълника. В простата геометрия на тези платна художникът успява да създаде единна картина, съставена от множество динамични елементи. Той използва симетрия и фокусни точки, за да насочва зрителя как да гледа картините му.
Ранните картини на Стела се основават на елементарни геометрични форми - квадрат, правоъгълник и триъгълник. Той използва триъгълника, за да
придаде динамизъм на работите си, но това е предпоставка за появата на
изобразителни проблеми. В платно с правоъгълна форма, извън триъгълника
остават зони от излишно пространство. Художникът се изправя пред предизвикателството да разреши тези проблеми, като създава платна с неправилна
форма, за да премахне остатъчното пространство. За разлика от модернистите, Стела смята, че не е задължително картината да бъде правоъгълна. Подобно
на стенописите за църкви, чиито неправилни контури са определени от конкретната архитектура, той създава своите картини с форми различаващи се от
правоъгълника. Стела смята, че всяка картина трябва да взаимодейства със
стената и по този начин да се интегрира и да стане част от нея.
В едни от най-радикалните си картини – „Неправилни полигони” (1965-67)
(ил.3), той стига до нов начин за комбиниране на фигури, като вмъква геометрични форми една в друга. Процесът на създаване на полигонални платна, е
най-ясно наблюдаван в композициите „Мултънборо” (1965) (ил.4). Ако неговите ранни картини са определено симетрични, то „Неправилните полигони” се
характеризират със своята асиметрия и произволна форма. Тези картини отбелязват промяната в отношението между неговата работа и зрителя. За разлика от ранните си работи, в тези, автора за пръв път дава свобода на зрителите да избират свои собствени гледни точки.
Огромните по мащаби „Агуа Калиенте”(1970) и „Доувил”(1970) (ил.4), демонстрират напредъка на Стела в експериментите с възприятието и интегрирането в архитeктурата. Автора определя ширина на тези картини до границите на периферното зрение, където фокусът започва да се размазва. Той създава тези платна, като се движи около картината с четка в ръка, нанасяйки
боята в концентрична следа, докато изображението не приключи. За разлика
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от своите съвременници, Доналд Джъд91 и Дан Флавин92, които по това време
създават машинно изработени работи от готови елементи, той продължава да
рисува огромните си платна на ръка.
Визуалната сила на живописта постоянно занимава съзнанието на художника и е важна част от неговата работа. Стела изследва как функционира възприятието на зрителя и емоционалното въздействие, което произведението
може да има върху него.
„През цялата си кариера Стела е очарован от изучаването на възприятието. Според него картината, базирана на начина, по който окото наистина
вижда триизмерност чрез бинокулярно виждане, създава по-динамична композиция, която е за предпочитане пред композициите, базирани на механизмите на ренесансовата перспектива с една гледна точка. Известното му
изявление, „Това, което виждаш, е това, което виждаш“, направено през 1964 г.,
може да бъде преформулирано като „Това, което виждаш, е как разбираш
това, което виждаш“. [Clearwater, 2018, p.14-15]
В серията „Транспортири”(1967-71) (ил.5) Стелa използва формата на половин диск – „транспортир”, за шаблон. В тях се смесват мотиви на преплетени
ленти, кръгове, квадрати и ветрила в различни конфигурации. Както и в ранните негови платна, картината и подпората се обединяват в едно изображение.
Той обаче усложнява изобразителното пространство в картини като
„Саскачеуан” (1968) (ил.6). При разглеждането на тези припокриващи се форми,
зрителят приема, че са прозрачни и затова съществуват пространствено в две
различни равнини. Зрителят мислено започва да премества позицията на формите, така че те постоянно сменят местата си на повърхността на платното.
Серията „Полски селища”(1970-73) (ил.7) са първите му изградени картини
и те отбелязват нова тенденция в работата на художника. С тях, той се откъсва
от рационалните геометрични платна от шейсетте и създава нови, основани
на асиметрията. За първи път изважда формите си от двуизмерната равнина
на картината, за да създаде картинни релефи, които се развиват от стената
към пространството на зрителя.
По-късно в кариерата си, той започва да създава сложни композиции с
разнообразни форми. Напълно противоположни изглеждат, рационалната геометрия на неговите платна от 60-те години и многообразието от форми в картините му от 90-те години на миналия век. Стела използва два различни принципа и системи на организация за изграждане на своите картини. В такива,
като „Неправилни полигони”, той организира прости геометрични форми, в
сложни пространствени фигури, а при другия случай, крайно усложни форми,
композирани в просто изобразително пространство.
91 Доналд Джъд (3 юни 1928 г. - 12 февруари 1994 г.) е американски художник, свързан с минимализма.
92 Дан Флавин (1 април 1933 - 29 ноември 1996 г.) е американски минималистичен художник, известен със създаването на скулптурни обекти и инсталации от наличните в търговската мрежа флуоресцентни осветителни тела.
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„Обикновено се предполага, че Стела се е стремил да подчертае равната
плоскост в ранните си картини. Но от самото начало той се замисля за вмъкване на пространство в картините си, без да се поддава на силата на илюзионизма.... Все по-често той стига до извода, че повърхността може да има
разнообразна топография, на която може да рисува....Той завърши този пространствен подвиг в металните си релефи „Конуси” и ”Колони” върху платно
от средата на 80-те години, използвайки схематични чертежи на геометрични обеми, в които излъчващите линии внушават моделиране, без да използва сянка или илюзионистично атмосферно пространство. Ракусните
овали, изтеглени в краищата на колоните и конусите, убедително внушават
вътрешен обем и маса, докато напълно двумерните компоненти позволяват
на зрителите да надникнат в кухините на неговите работи. Тъй като металните колажни силуети нарастват все повече триизмерно, буквално се
впиват в пространството на зрителя.....Той в крайна сметка призна, че прави скулптури, но той все още счита тези произведения за картини; те всъщност са „картинни скулптури“.” [Clearwater, 2018, p. 18-20]
През 90-те години Стела започва да използва нов подход в рисуването върху платно. Широкомащабните картини, като „Хooлooмooлoo” (1994) и
„Органдеи” (1997) (ил. 8), се основават на хартиени колажи, които той прави от
изрязани отпечатани изображения, регистрационни знаци и записки. Стела
подвива и изкривява материалите така, че да създаде обеми, които хвърлят
собствените си сенки. След това колажът е сниман, увеличен и прожектиран
върху повърхността на платното. Завършеното произведение изглежда като
обемна релефна конструкция, а не като картина върху плоско платно. Чрез
тази техника, той успява да усили дълбочината в тези картини.
„Творчеството на Стела е ясно свързано с руския конструктивизъм, движение, отрязано от политически катаклизми в своето продуктивно и изобретателно начало. Взимайки също предвид историческите последици от
работата на Караваджо върху създаването на пространство в живописта,
Стела обърна това пространство отвътре навън, направи го от твърди вещества и отново го дематериализира.” [Rhodes, 2012]
По време на своята кариера, Франк Стела се противопоставя на убеждението, че една картина се прави със боя на равна повърхност и логично произведенията му стават все по-многомерни. Вместо да рисува върху плоската
повърхност на платното, където трябва да решава проблеми свързани с илюзията, релефите му дават възможност да рисува върху форми, които заемат
реалното физическо пространство. Зрителите могат да погледнат навътре в
тези произведения, а не просто да се изправят срещу плоската повърхнина на
картината. Стела непрекъснато експериментира и променя работата си, което
води до необичайни по форма и съдържание картини, стенни релефи и обемни работи. Традиционните и техническите нововъведения свободно се смесват, като експерименти и се развиват. При него, скулптурната триизмерност се
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явява, като продължение на живописта. Неговите произведения, независимо
дали са реализирани в две или в три измерения, карат зрителите да работят с
възприятието си, за да осъзнаят това което виждат. Ангажиментът на художника с формално и концептуално обновяване изглежда неуморен. Това е ясно
доказателство за един непримирим дух, търсещ постоянна промяна и развитие на своето изкуство. Пътят, който извървява Франк Стела чрез своите произведения е забележителен. Той е едно от емблематичните имена в американското изкуство, силно повлияли на следващите поколения художници.
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СЦЕНОГРАФИЯТА, ОБЕКТИВНА БАЗА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА ВОЛЯ
В ТВОРЧЕСТВОТО НА СЛИВЕНСКИЯ ХУДОЖНИК ЕВГЕНИ ВЪЛЕВ
Доц. Красимир Г. Добрев
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Анотация: Статията разглежда творчеството на Евгени Вълев, образец за
типично поведение на един истински мултидисциплинарен художник от национална величина, със значим принос към българското изобразително изкуство.
Ключови думи: Евгени Вълев, мултидисциплинарен художник, иноватор,
Сливенски драматичен театър
Abstract: Article aims to the reader with the works of Evgeni Vаlev is a typical example of
a true multidisciplinary artist on a national level, with a significant contribution to the
Bulgarian arts. Vаlev is an innovator who radically changed the stage layout of the Sliven drama theater for more than three decades from 1959 to 1993.
Keywords: Evgeni Vаlev, multidisciplinary artist, innovator, Sliven drama theater
Евгени Вълев е от поколението артисти, започнали творческия си път от
края на 50-те и началото на 60-те години, които предлагат нов, модерен подход на духовно развитие във всички сфери на българската култура. Съзнателно
е търсена актуална маниерност от младите по това време български художници, която бележи, доколкото позволява политическият климат в България,
стремеж към синхрон с новите световни тенденции. Творците представят
своите творби с модерни средства, новаторско тълкуване на национални ценности в българското духовно наследство. Вълев е един от създателите, крепителите на нормалното съществуване и развитие на духовната атмосфера в
Сливен. Художественият живот в подбалканския град участва със своя принос, като неразделна част от българското съвременно изкуство. Изкуството на
Евгени Вълев, като активен участник и типичен представител на своето поколение, е многообразно в избора на изразни средства. Той борави еднакво добре чрез сценографското рисуване със светлина в драматичните театрални
пространства, изтънчения финес в графичната рисунка, категоричен в монументалните техники, умерено последователен в деликатната живопис и автор
на лаконични и оригинални решения в графичния дизайн. Не случайно, като
художник с многостранни интереси и богат опит, неговият проект печели конкурса за изработване на актуалния герб на гр. Сливен от 1995 г.
Евгени Вълев е роден на 27 април 1932 г. в Сливен и произхожда от известния сливенски род Хадживълкови от югозападния квартал Клуцохор. По
време на неговата първа регистрация в общината, служителят въвеждащ данните, допуска административна грешка и променя завинаги фамилното му
име от Вълков на Вълев.
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Детските и юношеските му години преминават в северната махала Сухата
чешма, от която е неговия другар Николай Николов, съученик от Сливенската
мъжка гимназия, а на един по-късен етап и колега.
В гимназията Вълев се увлича по спорта и мечтае да учи в новооткритото
тогава спортно училище (спортна школа) за учители по физкултура „Васил
Ленков” в Пловдив, след което да продължи обучението си като спортист
във ВИФ93. Но, тази му мечта не се сбъдва, поради факта, че постепенно надделява влечението му към рисуването. Проявеният стремеж към изобразителното изкуство се появява през годините на неговото обучение в
Сливенската държавна мъжка гимназия, благодарение на настойчивите препоръки на неговия приятел от махалата, Николай Николов.94
Тяхното приятелство е свързано с общия им интерес към рисуването и
по-точно към една нова област, и много любопитна за тях, каквато е сценографията. Изкуството на сценографията набира скорост по това време, подпомогната от новите тенденции, прокарани от художника и преподавател в
Художествената академия проф. Иван Пенков. За двамата приятели увлечението към сценографията се дължи на факта, че за тях тази материя е непозната, в която се крие упражняването на редица възможности за творческо
развитие. Изразните средства на театралното оформление дават възможност за един по-особен вид на себеизява, различна от средствата на класическите изобразителни изкуства. Новият подход, който предлага проф.
Пенков за идейно разположение на спектакъла в пространство и време,
крие и оправдава всички очаквания за модерност и оригинален изказ.
Кръжокът и часовете по рисуване в гимназията, водени от художника
Евгени Курдов, затвърждават категоричния избор на двамата приятели и се
превръщат в място за подготовка за бъдещите кандидатстудентски изпити в
Художествената академия.
През годините на гимназиалното си обучение, в свободното си време,
Евгени Вълев помага на художника на сливенския театър за изготвянето на
декорите на спектаклите. Проектирането и изпълнението на декорите през
40-е и 50-е години в сливенския театър става в пълна зависимост от решенията на режисьора, спомня си Вълев. „…режисьорът ни казва какво да правим. Художникът изпълнява, само някакви чертежчета, в дърводелната и
при железарите и следи за изпълнението, знаеш там как е било? Нещата потръгнаха чак когато стана по-професионален театъра със съответните служби, гардеробиери и всички… и т.н.т…”95
93 Висш институт за физкултура и спорт, днес Национална спортна академия „Васил Левски”
94 Доц. Николай Николов (1933-2005) е автор на сценичните оформления на десетки театрални и телевизионни постановки, работи в областта на декоративно-монументалната пластика и витража. Творческият му принос го определя, като
едно от водещите имена в българската сценография и един от най-изтъкнатите костюмографи в българското историческо
кино. Доцент Николов е дългогодишен преподавател по сценография в НХА (1971-1993), основател на катедра
„Изобразителни изкуства” и специалност „Сценография” в АМТИИ-Пловдив (1994-1997)
95 Сливенският драматичен театър се трансформира от полусамодеен в професионален театър, едва през годините
1964 – 1970 г., когато директор е режисьора и актьора Иван Раев – цитат от непубликувано интервю с Ев. Вълев, проведе-
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По това време директор е Любен Калинов, в основната си част трупата е
сформирана от самодейци, според спомените на Вълев. Годините прекарани
в сливенския театър като помощник, се оказват ползотворни за младия кандидат-студент по „Сценография”. През този период се формира неговото пристрастие към театъра и литературата, което остава неразделна част от творческия му път.
Евгени Вълев завършва с успех Сливенската мъжка гимназия през 1952
година. Кандидатства специалност„Сценография” към Факултет за„Приложни
изкуства” във Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай
Павлович”96 в София. За съжаление Вълев не е приет в желаната специалност. Поради регламентирания ограничен прием, до трима - четирима студенти, балът от оценките не достига той да бъде класиран сред приетите. Но
пък е приет в специалност „Декоративно-монументални изкуства”97, която
през 50-е години е причислена към Факултет за „Приложни изкуства”. Вълев
не остава доволен от така стеклите се обстоятелства и отказва да запише
„Стенопис”, след което се завръща в родния Сливен. Явява се на приемните
изпити на следващата 1953-а година, издържа успешно изпитите и е приет за
редовен студент в специалност „Сценография”. През същата година са приети в специалност „Декоративно-монументални изкуства” неговите бъдещи
приятели и колеги Димитър Киров, Георги Божилов – Слона и Любен
Диманов с които остава трайно свързан приятелски и професионално.
Поколението на родените през 30-те години осъществяват по-късно един от
най-знаменателните периоди на българското изобразително изкуство от началото на 60-е до края на 80-е години дори и след това. Към взаимната споделена близост са Иван Кирков, Йоан Левиев, Христо Стефанов и др. Техните
взаимоотношения не са просто приятелски кръг, а кауза изграждаща се с
динамичен развой, белязан с остри противоречия, породени от политическият климат, но чрез които е осъществен един нов прочит на историята.
За своите преподаватели от академията, Вълев си спомня с уважение: „…Те
бяха ерудирани хора, с много култура…Иван Пенков беше артист…Каракашев
беше практик и ни научи на занаят. Как да правиш чертеж и друго…. По перспектива той ни казваше как да правим триизмерно, как да построим проспект с дистантни точки, нали знаеш как става? В театъра като правиш
проспект, той ни занимаваше с тези работи.98 „…Преподавателите, продължава той, общуваха със студентите. Знаеха дереджето на всички, за всеки знаеха. Плюс това помагаха по всякакъв начин и в социално положение. В нашата
академия, в театралната академия, бяха най-бедните студенти, от съслоно през 29.08.2017 г. в Сливен – Бел. К. Д.
96 Днес Национална художествена академия – Бел. К. Д.
97 Днес специалност „Стенопис” – Бел. К. Д.
98 Цитат от непубликувано интервю с Ев. Вълев, проведено през 29.08.2017 г. в Сливен – Бел. К. Д.
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вия на бедни родители…Сега има друго, че подпомагаха нас така е,…Поплилов99
ни е помагал, правеха изложби, нали знаеш,…Кирил Цонев, но той не беше нов,
но все пак като художник той ни викаше с Кольо. Той правеше изложба в
Казабланка, грундирахме, правихме таблата. А, бе, общо взето тия хора помагаха на студентите.”100
Проф. Ал. Поплилов е впечатлен от някои работи на Вълев и разбирайки
финансовото му затруднено положение, през 1956 година предоставя едно
от ателиетата си да живее безплатно със свой колега. По това време Евгени
Вълев сключва граждански брак и със съпругата си живеят известно време в
ателието на проф. Поплилов. Проф. Александър Поплилов ангажира Вълев с
някои поръчки за корици на книги в издателство „Народна култура”. Евгени
подготвя кориците по зададен проект на Поплилов и понякога по поръчение от името на професора той носи готовите корици в издателството. Така
получава първите уроци по оформление на книгата, полезни в бъдещата му
практика.
На дипломната си защита Вълев се представя с две пиеси, „Всяка есенна
вечер” от Иван Пейчев и „Еленово царство от Георги Райчев, представя се
отлично и получава най-високата оценка от комисията, вписана в дипломата
му: Завършил с отличие с похвала. Проектите за костюмите от „Еленово царство” силно впечатляват комисията, но най-вече проф. Илия Петров, който на
място му прави предложение за аспирантура по „Стенопис” в Ленинград.101
Вълев отказва, като една от причините е желанието му е да се завърне в родния Сливен и да започне работа в сливенския драматичен театър, а другата
е, че си е просто „чешит”, както се изразяват хората за особняците с характер.
Тази негова черта не е недостатък, а естествено колоритно допълнение към
неговия портрет. Той често, в разговор с колеги, приятели и роднини, категорично, в негов стил заявява, че в Сливен му е мястото.
В личният архив на семейство Вълеви са запазени част от костюмите от
дипломната работа на Евгени Вълев, към пиесата „Еленово царство”. Те са напълно достатъчен материал, който красноречиво определя стойността на
таланта и добрата подготовка на бъдещият художник. За изследването е от
значение да се обърне необходимото внимание върху дипломното представяне на Вълев. Именно тук проличава сериозната амбиция на един бъдещ,
истински художник.
Пиесата „Еленово царство” (1929), преразказана в стихотворна форма, в
бял стих от Георги Райчев, почитател на Станислав Пшибишевски, е една
сложна за интерпретация драма. От запазените проекти на костюми в семейния архив по всичко личи, че дипломанта Евгени Вълев се е справил отлично
99 Проф. Александър Поплилов – Бел. К. Д.
100 Пак там– Бел. К. Д.
101 Санкт Петербург, Русия – Бел. К. Д.
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с една трудна задача, чрез която точно е изтълкувана една доста противоречива за времето си материя от българският фолклор, която все още остава
недостатъчно проучена. Между мечтател-спортист и мечтател-художник
има една обща невидима връзка. Това е дисциплината, или по-точно самодисциплината като самоналожено правило, за да се стигне до крайния желан резултат. В заявената условност на художествена интерпретация, освободена от илюстративна историческа достоверност, все пак се припознават
загатнати детайли от средновековното старобългарско дворцово оформление, повлияно от византийският имперски стил. Натуралистичната линия е
максимално избегната. В творческите търсения на Вълев в костюмите се долавят белези от стилистиката на сецесион в българския вариант и това е съвсем естествено.
В България монументалната стилистика е заимствана от късно навлезлия
у нас приложно-декоративен стил, свързан със символизма и култивирана
от това поколение по нов внушителен начин, който кореспондира и със други нови модерни течения, характерни за западната художествена естетика.
Монументалният елемент в последствие ще се превърне в запазена знакова
символика на поколението художници, към които принадлежи Вълев.
Видимо е, че той напипва вярната посока и впоследствие развива търсенията, точното овеществяване на оригинален образ характеризиращ конкретния персонаж.
След своето дипломиране е поканен от пловдивските си приятели да се
пресели в града под тепетата и да започне работа в пловдивския драматичен
театър. Надделява тезата, която се формира от поредица разговори с Вълев
за тези ранни години, че това което правят неговите колеги и приятели за
родния си град, той да се опита да направи полезното и за Сливен. Оказва се,
че не е невъзможно. Въпреки това направеното предложение може да се
приеме като висока оценка от страна на неговите приятели и е признание за
качества му, които го формират като личност и творец.
През 1959 г. Евгени Вълев започва работа в сливенския драматичен театър. Той е първият дипломиран сценограф назначен на щат в Сливенския
драматичен театър като художник-проектант. За начало му е възложено да
направи сценичното и костюмно оформление на „Криворазбраната цивилизация” от Добри Войников. Успешен дебют. Режисьор на постановката е
Владимир Найденов, с когото Вълев ще реализира още четири постановки.
Той счита, че най-успешните му изяви като сценограф са спектаклите реализирани с Владимир Найденов. През същия театрален сезон (1959-1960)
Вълев изпълнява сценографското оформление на току-що излязлата от печат пиеса от Камен Зидаров „Блокада” (1960). Режисьор е новопостъпилият
на щат актьор и режисьор Енчо Халачев.
331

През 1961 г. за директор на театъра е назначен Владимир Полянов (1899
– 1988). Писател, драматург, сценарист и режисьор, един от представителите
на българския модернизъм свързан с литературното направление от 20-е
години диаболизъм. Независимо от творческия принос на Полянов, театърът е и място за отстояване на естетически критерии и индивидуални качества в името на основната идея в спектакъла, особено в началото на 60-е
години, когато започват да протичат съществени промени в изкуството.
Възникват спорове и противоречия относно интерпретациите на пиесите.
Това несъответствие особено силно се проявява в отношенията между
Евгени Вълев и Владимир Полянов. За да не отстъпи от своите убеждения,
резултатът от натрупаните полемични разногласия, превърнали се в остро
противоречие, е напускане на театъра от страна на Евгени Вълев. Тази реакция на художника, несъмнено е загуба за добрия развой, както за театъра в
съответния период, така и за самия него.
Евгени Вълев не се отчайва от промяната на така стеклите се обстоятелства и за да продължи, се ориентира към току-що откритата фабрика за детски играчки в Сливен „Сините камъни”. Във фабриката постъпва на работа
като художник-проектант. Евгени Вълев проектира моделите за играчки.
Резултатът е положителен. Вълев разказва, че за кратък период са спечелени редица награди, някои от Пловдивския международен панаир.
Впоследствие директорът на фабриката е сменен с човек от ОК или ГК на
БКП. С идването на новата фигура, сработеният механизъм е прекратен и
Вълев напуска предприятието за детски играчки. Въпреки това, неговата
компетентна намеса в изработката на дизайнерските проекти изиграва
своята положителна роля в работния процес на предприятието. Някои от
моделите продължават да се изпълняват години по-късно.
През сезон 1962 – 1963 г., Вълев оформя спектакъла „Цар Симеон Велики”
от Стефан Стайчев, режисьор Хари Младенов.
В Сливенския театър през сезон 1963-1964 протичат кадрови промени и
за директор е назначен успешно дебютиралият на сливенска сцена, млад актьор Иван Раев, добил квалификационна степен за режисьор. С неговото назначение започва коренен прелом, белязал бъдещето развитие на
Сливенския театър, превърнал го истинска съвременна сцена. Като директор той се ориентира правилно във времето, като преосмисля цялостно диалектическия характер на театралния процес в дългосрочен замисъл. С
встъпването на Иван Раев на длъжността директор на Сливенския театър,
Евгени Вълев се завръща отново на работа като сценограф и оформя дванадесет спектакъла. През това време той реализира най-успешните си постановки и счита този период за най-плодотворния през цялата му сценографска практика. За Евгени, най-резултатния успех идва от съвместната работа с
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режисьора Владимир Найденов с постановките „За мишките и хората” от
Джон Стайнбек,102 „Физици” от Фридрих Дюренмат103 и „Свободно място във
влака“ от Стефан Стайчев.104 Към тези две заглавия по-късно той ще добави и
спрения от цензурата дипломен проект на Владимир Найденов „Човекът с
чанта“ от Алексей Файко, който е игран само пред комисия и едно-две вътрешни завъртания на сливенска сцена. Официално пред публика не е представян. Пиесата е планирана за репертоара на Сливенския драматичен театър. Критици, преподаватели и администратори от Комитета за култура не
одобряват визията предложена от Евгени Вълев и пиесата е спряна, като
прекалено иронична, критична към проблема за кариеризма и бюрократичните недъзи на съветското социалистическо общество, което важи с пълна
сила и за българската действителност.
Острите социални теми са предпочитани от заредените с енергия млади
творци. Забраненото е по-сладко. Заиграването с търпението на властта, докъде ще бъде позволено задаването на неудобни въпроси и показването на
слабостите на човешкия род в съвременни условия, добива характер на руска рулетка.
В „За мишките и хората“ от Джон Стайнбек Вълев търси силния експресивен ефект, който трябва да внуши драматизма на нерадостната съдба на
главните герои. Пиесата се радва на голям успех от публиката, от което съвсем резонно идва и следващото заглавие, което очертава победоносния ход
на тандема Найденов и Вълев. В драмата „Физици“, написана от майстора на
психологическата проза Фридрих Дюренмат, авторите намират първото основно предизвикателство, което споделят взаимно. Основно е липсата на
конформизъм. Пиесата е следена с особено внимание от властта, но не е свалена от репертоар.
Невъзможно е да бъдат изброени всички негови 40 сценични реализации, но все в този дух са заглавията на пиесите: „Мари Октобр”, автор Хенри
Джинсън, режисьор Цветан Цветков – Молловски; „Приказка за калпаците”,
автор Панчо Панчев, режисьор Чавдар Кръстев; „Врабецът”, автор Никола
Русев, режисьор Николай Поляков; „Слуга на двама господари”, автор Карло
Голдони, режисьор Жарко Павлович; „Избор”, автор Алексей Арбузов, режисьор Вл. Найденов; „Провинциални анекдоти”, автор Александър Вампилов,
режисьор Николай Мандаджие;, „Ние, долуподписаните”, автор Александър
Гелман, режисьор Пламен Марко;, „Човекоядката”, автор Иван Радоев, режисьор Станислав Носович и др.
Извън преките ангажименти в драматичния театър, Евгени е великолепен художник, оказал като ерудит съществено влияние в сливенския худо102 Сезон 1964/65 – Бел. К. Д.
103 Сезон 1965/66 – Бел. К. Д.
104 Сезон 1965/66 – Бел. К. Д.
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жествен живот, в който все още битува най-късният български импресионизъм, упражняван в различни варианти. Като се започне от социално ангажирани теми, изискуеми от властта, се продължи до природния пейзаж, психологическия портрет, натюрморт и др., възприемани безрезервно от публиката. Ограничения формат на статията не позволява да бъде проследен в
кратък вариант цялостното му творчество в областите на графичната рисунка, живописта, монументалните техники и графичното оформление, но въпреки това ще бъдат загатнати някои негови важни прояви като художник.
Едно от най-съществените събития в творческата кариера на Евгени
Вълев е участието му в организираната от Туристическо дружество „Cините
камъни” - Сливен и Сливенския клуб по алпинизъм, но не без намесата на ОК
на БКП, експедиция до първенеца Ухуру (5895 м.), на една от най-високите
планини на планетата Килиманджаро в африканския континент. Вълев е избран да бъде член на отговорното начинание, сред алпинисти, лекар преводач, фотограф и лица от държавна сигурност, като художник и опитен спасител към планинска спасителна служба към Червения кръст в Сливен с 25 годишен стаж. В случая, присъствието на Евгени в сливенския амбициозен
проект се свежда до качествата му на добър познавач на планината и художник, който да запечата своите впечатления, представени в бъдещи изложби.
Експедицията тръгва за Килиманджаро на 14 февруари 1969 г. в състав от 14
алпинисти, които за 110 дни преодоляват 12 500 км. през Румъния и
Съветския съюз. От Одеса, с кораб достигат до Египет откъдето се насочват
към Судан, Етиопия, Кения и Танзания достигайки до крайната точка.
Подробно отражение за развоя на алпийската експедиция е книгата на
Стефан Чолаков „Към снежните върхове на Африка”, (изд. „Народна младеж”,
1974 г.), който е преводач и пряк участник в събитието. Книгата е илюстрирана с рисунките на Евгени Вълев. Рисунките са изпълнени с черен туш върху
бяла висококачествена хартия, каквато се намира единствено в специализирания магазин на СБХ в София. Графичните рисунки са в много добро състояние и са притежание на Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен.
Евгени Вълев показва своите впечатления в градската галерия в Сливен и
в София през 1976 г. в галерията на СБХ на бул. „Руски” № 6, която отдавна не
съществува като галерия (дн. бул. ”Цар Освободител” №6).
Евгени Вълев развива широк диапазон на чувства в любимата му графична рисунка. Менят се образи от абстрактна експресия, сведени до нива на
сюрреални наклонения, свързани сантиментално през ясно разгадаемия реален свят на земната кора, обвързани чрез различни теми, подбрани от автора. Акварелът е не по-малко любим материал, с който успешно борави художника. Високата оценка на критиците не закъснява. Димитър Аврамов
нееднократно обръща вниманието на заинтересованите върху персоната на
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деликатния изследовател Евгени Вълев. Професорът е категоричен на страниците местния седмичник в. „Сливенско дело“ 1979 г., бр. 53: „... И в тази
шеметна игра на линиите окото ни само не усеща как бива завладяно от
мисълта, която по силата на някакви тайнствени закони трансформира
линиите в материални форми, съществуващи в една почти органична виталност дори когато изглеждат фантастични, която ги кара да се движат
по всички посоки на черно-бялото пространство, окъпани в иреална светлина или потънали в дълбоките сенки на един свят, изцяло създаден от ръката на художника.”]
Докладът за художника от Сливен не е последен. Живописта, стенописите, графичните рисунки, акварелите, графичният дизайн предстои да бъдат
представени в близко бъдеще. Заслугите му са образец на типично поведение на един истински мултидисциплинарен художник от поколението, на
което принадлежи.
Материалът е подготвен изцяло на база записки от лични разговори, провеждани от 2012-2018 г. и интервю проведено с художника на 29.08. 2017 г. в
Сливен.
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ВИДОВЕ РИСУВАНЕ СПОРЕД НАЧИНА
НА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ОБЕКТА

/РИСУВАНЕ ПО ОБРАЗЦИ, ПО НАТУРА, ПО ПАМЕТ, ПО ВЪОБРАЖЕНИЕ/

доц. Крикор С. Касапян, АМТИИ, ”Проф. Асен Диамандиев” Пловдив
TYPES OF PAINTING ACCORDING TO THE WAY
THE OBJECT IS DEPICTED
/DRAWING BY PATTERN, BY NATURE, BY MEMORY, BY IMAGINATION/

as. prof. Krikor S. Kasapian, AMDFA, "Prof. Asen Diamandiev” Plovdiv
Резюме: В тази статия, накратко са описани няколко различни начини за изобразяване на обектите от заобикалящата ни действителност. Показана е една
историческа последователност в развитието на уменията и навиците на учениците, обучаващи се да пресъздават възможно най-точно и изразително натурата.
Разгледана е в общи линии ефективността на използваната стройна система,
дала сериозни резултати от 14-15 век и нататък, и прилагането на почти същия
модел на обучение сега.
Ключови думи: рисуване, натура, модел, изображение, обучение.
Abstract: This article briefly describes several different ways to picture objects from the
surrounding reality. It shows a historical sequence in the development of the skills and habits
of students, learning to represent as accurately and expressively as possible the nature. It considered in general terms the effectiveness of the well- structured system used, which has given
great results from the 14th-15th century onward, and the application of almost the same education model nowadays.
Keywords: drawing, nature, model, picture, study
1. Рисуване по образци
Рисуването по образци и прерисуването на готови рисунки от майстори
е преход към натурната рисунка. Този начин на обучение е започнал да навлиза в практиката през 14 век. Става въпрос за прерисуване от двуизмерни
изображения. За тази цел се подбирали и използвали произведения с доказани качества. Тези модели се съхранявали в книги, грижливо и старателно
съставени от издателите им. Имало е албуми на основа от пергамент, дъсчени основи и по-късно, основи от хартия. Характерно за тях е и това, че рисунките били доста разнообразни като сюжети, проблематика и материали на
изпълнение - един много богат за времето си ресурс с висока художествена
стойност. Някои от тях били направени със сребърен молив, туш, перо, темпера, акварел, бяла боя и червено багрило на ръчно оцветена хартия.
Сюжетите включвали изображения на фигури на хора, глави, фигурални
композиции, животни, детайли от тях, както и готови шаблони на чертежи и
декоративни мотиви. В началото учениците правели само контурни изобра336

жения, които са много ясни и четливи. В по-късните образци е наблегнато
повече на богатата светлосянка и рисунките стават доста нюансирани и обемни. Обръщало се е внимание и на прецизния детайл, също толкова важен
за усвояване. Метода на копиране и прерисуване се е използвал и през целия 15 век, въпреки че тогава рисунката е започнала да се отделя като самостоятелно произведение.
Защо се е практикувало копирането и прерисуването? Ползата е била голяма с оглед на това, че обучаемият е имал необходимост да стъпи на някаква основа, трябвало е да взаимства от нещо утвърдено. Това обучение е имало добър ефект, защото използваните образци са представлявали стойностни художествени произведения и от тях е можело да се научи много.
Учениците придобивали самочувствие и увереност, разбирайки че вървят в
правилната посока. Вследствие на многото упражнения, рисуваният материал се е наслагвал в съзнанието им, създавайки известна изобразителна култура, която по-късно ще се доразвие и обогати. В този случай изключвам каноничните рисунки, които са имали съвсем друго предназначение. Те били
полезни най-вече в иконописта. Тук говоря за рисунки, даващи представа за
реалистични обекти, които учениците все още не могат да анализират и изобразят без помощта на образци. Ателиетата имали богата база и дори разполагали с модели на изобразени екзотични, редки животни, растения и пейзажи, твърде отдалечени от местната флора и фауна, които обучаемите не е
можело да видят и изучат без да ги прерисуват отнякъде.
И в нашето съвремие някои преподаватели прилагат този метод на обучение, когато ученикът трудно оформя зрителна и изобразителна култура.
Тогава прерисуването на репродукции на произведения от класиката е от
голяма полза. Все пак трябва да кажа, че това може да се използва само в
началния стадий на обучение.
От една страна този начин е доказал ефекта си във времето, но прерисуването на готови художествени произведения крие в себе си и някои рискове. При един относително добър резултат, то може да заблуди ученика, че е
постигнал ниво подобно на майстора. Факта, че все още не е свикнал да вижда нещата в тяхната дълбочина и аналитичност, предразполага към неоснователни и неверни изводи. Разбира се, че полученото е само една повърхностна имитация на образеца. Тук е ролята на преподавателя да изясни разликите между качествата на изображението в репродукцията и учебната
рисунка. Той трябва да обясни какъв път е извървял майстора за да стигне
до това ниво и насърчи ученика да му подражава именно в това.
За съжаление през последните години някои ученици, въпреки неодобрението на своите преподаватели се опитват да заместят рисуването от модели на стари майстори с прерисуване от фото-изображения, като си мислят,
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че ефекта е същия. Това далеч не е така, защото при фотографията има известна деформация, която е вследствие от несъвършенствата на оптиката.
Както се казва - обективът не може да мисли. Така ученикът по-скоро ще се
заблуди в изучаването на формата. Особено, когато става въпрос за ракурси
и пространства, нещата в снимките са неестествено пресилени, казано на
наш, художествен език – „разбити”. Много по–полезно и градивно е да се взаимства от художествени произведения. Редом с това, за да се избегнат подобни несъответствия, особено необходимо е, и бих казал задължително,
прерисуването на схеми на кости и мускули от сборници по пластична анатомия, които дават ясна информация за сложните форми в човешкото тяло.
По този начин в обучаемия ще се оформят най-първичните и основни знания, необходими за следващия етап от неговото развитие - рисуването по
натура.
2. Рисуване по натура
Рисуването по натура е едно от най-прогресивните нововъведения в
изобразителното изкуство. Рисунката в утвърдения и сегашен вид започва
своята логична последователност на развитие през Възраждането. То е провокирано от новия религиозен и философски мироглед спрямо творението.
Създанието става основен обект на изобразяване и това води до неговото
все по-задълбоченото изследване. Авторите са запленени от една богато „украсена“ природа с всичките и закономерности и най–важното – сега вече те
я виждат не само повърхностно с очите си, но и се вдъхновяват от нея. Това
изисква изграждането на по-задълбочени познания, което от своя страна се
постига със съзерцание и аналитично изследване. Не мога да кажа, че се е
появила някаква нова мода в изкуството, а по-скоро огромна необходимост
от опознаване и последващо пресъздаване. Изучаването на формата е ставало много стриктно, внимателно и задълбочено, защото иначе изображението би изгубило онова величие, което притежава. Това отношение на художниците към всичко, което ги заобикаля е било водещо във всички сфери
на изкуството по онова време. То е задвижвало усилията им за постигане на
хармония и съвършенство. Нещо повече, творците започнали да търсят и
идеала, защото колкото повече разглеждали натурата, толкова повече разбирали нейната уникалност. Изяществото е било откривано и възпроизвеждано. Изобразителното поле вече не е представлявало само плоскост, която
да обслужва ограничени потребности, но поле, в което художниците поставят свободно образи вдъхновени от природата. И каква по-добра предпоставка и условия за развиване на новия способ – наблюдение, анализ, изобразяване. Разглеждайки образците от това време, по всичко личи, че те са
рисувани със специално отношение - дори към най–дребните детайли от
обекта. Става въпрос за изображения от всякакъв вид – предмети, натюр338

морти, растения, пейзажи, архитектура, портрети, голи тела, фигури с богати
дрехи и драперии по тях. Вглеждайки се в реално съществуващите форми,
творците са откривали красота, която е строго индивидуална за всяка една
от тях. Взискателното око е търсело и намирало разнообразието и богатството на силуета и пластиката в обектите. Пизанело, който се смята за основоположник на рисуването по натура /има спор дали е той или Чимабуе/
съставя албум с около 100 листа рисунки по натура и памет, а Джованино де
Граси - албум от 31 двустранно изрисувани листове пергамент, който съдържа изображения на растения и животни. Вазари установява дори и определен метод, включващ подготовка за започване на този начин на рисуване.
Той заявява, че преди един ученик да се заеме с натурата, трябва да прерисува образци от стари майстори, като в това включва гипсови модели и детайли от антични скулптури. След като окото свикне с тези модели и стане
достатъчно опитно, тогава се преминава и към по-висшия етап. Той изисква
по-голяма отговорност и задълбочен поглед, защото красотата от природата
не може да се извлече от вече направени произведения - те са само ориентир и въведение към нея. Изискват се упорити упражнения и търпение за
качествено новите неща. Много художници са творили, като не са приключили само с рисуването си по натура чрез наблюдения, а са натрупали голям
ресурс от информация вследствие от тях, и са приложили събрания материал в рисунките си по памет. Вече анализиран и осмислен, образът им е дал
основа за разгръщане на форми, много по-зрели и богати от предварителния модел. Като пример за такъв подход можем отново да споменем
Пизанело. При него има много ясно разграничение между рисунките по натура и тези по памет. Някои от учениците в наши дни, правят своеволни опити за прескачане на етапа на дисциплинираното изучаване. Абстрактното и
артистично третиране на образа взима превес под предтекст, че това сега е
модерния начин на рисуване. Но когато ученикът няма на какво да стъпи - не
е научил основните неща и не е преминал основните етапи, той не може да
постигне качествен резултат. Полученото ще бъде една посредствена
имитация.
В епохата на Ренесанса има и много други класически автори, занимавали се с проблемите на натурната рисунка. Най-изтъкнати между тях са
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонароти, Рафаел, Франческо Петрарка,
Леон Алберти, Джовани Ломацо и др. Те също са били запленени от красотата в природата. Тези автори са искали да намерят най-прекия път до зрителя,
който има същите потребности като тях, т.е. да се наслаждава на творението,
но няма възможността и дарбата да го изобрази. Това изображение трябва
да представи натурата не само в нейната видима красота, но и в още по-изящна и привлекателна форма - велика отговорност, изпълнението на която
художниците през Възраждането сами са си налагали. Те осъзнавали, че Бог
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е създал всичко и се нагърбили със сериозната задача, доколкото им е възможно, да го пресъздадат – всеки по свой специфичен начин.
Ренесансът и неговите изтъкнати представители са крайъгълния камък в
развитието на рисунката до наши дни. Те правят повратна точка в цялостната
изобразителна култура, поставяйки стабилна платформа, на която могат да се
градят дори и най–колоритните идеи, без да има опасност да се срутят.
И така, като обобщение можем да кажем, че в това динамично време изображенията са се превърнали във „възхвала на натурата“. Рисунката вече е
самостоятелно художествено произведение със самостоятелно оценени качества. Тя влиза като неделима част от изобразителната култура на обществото и дори е белег за степента му на цивилизованост. По-късно ще се появят автори, които ще създават школи, вследствие на което пък ще се случат
много и неподозирани интерпретации в изображенията. Но това е неизбежно с оглед на промяната в стиловете и модите в изкуството. Всеки има свободата да доразвие откритията от 15 век или да ги пренебрегне. С промяната
на философските тенденции в различните времена до наши дни, рисунката е
претърпявала редица метаморфози, но качествените произведения във всеки един период непременно съдържат в себе си основата от Възраждането.
На базата на тази приемственост, малко по малко тя се е развивала, както в
различно формообразуване, така и в идейно отношение. Станала е многослойна и разнопосочна. Не говоря за произведенията на имитатори на изкуство, а за творци, които са оценили постиженията на старите майстори и са
градили стойности върху тях. Скоро след Леонардо, Микеланджело, Дюрер,
Рафаел и цялата плеада гениални рисувачи от Възраждането се нареждат
Рембранд, Рубенс, Веласкес, Холбайн, по късно Енгър. В по-нови времена са
импресионистите – Лотрек, Дега, Ван Гог, после Егон Шиле. Всички те са неоспоримо доказани във времето художници – рисувачи. Няма как да изброим
всички велики автори, но можем да сме щастливи, че имаме много примери
за подражание.
По-специалният поглед върху натурата в епохата на Възраждането изисква развитието и на някои науки, способстващи рисунката да съществува в
нейния пълноценен вид. Една от тях е перспективата в двете и форми - линейна и въздушна перспектива. Открити са закономерностите, правещи възможно отразяването на обектите вследствие на промените им в пространството. От там намира своето разрешение въпроса за ракурса, съкращението на формите на заден план, както и намаляването на контраста им вследствие на тяхната отдалеченост от зрителя. Освен това, започват да се правят
задълбочени изследвания за анатомията на човешкото тяло. Добре е известно на хората, занимаващи се сериозно с изобразително изкуство, че живата
форма има както видима, така и невидима част. Силуета, който е съвкупност
340

от обеми, разположени в различни равнини се влияе и от това което го е
причинило. Това е задължително да се има пред вид при рисуването на жив
модел. Костната система и мускулатурата естествено са покрити, невидими.
Имало е нужда от „поглед отвътре“ – какво е това, което взима участие в образуването на силуета? Как се оформя пластиката на видимите обеми?
Информацията се е получила и дошла до нас чрез дисекцията на трупове.
Подобна практика е била доста оспорвана и почти немислима за тогавашното време, но може би стремежа към подробното изучаване, като философия
на цялата епоха, е направила възможно това да се случи. Благодарение на
упорит, въпреки непривлекателността си труд на някои автори, както и техните открития, от тогава насам пластичната анатомия способства в основна
степен за качеството при реализирането на рисунката по натура. Вече има
издадени учебни сборници, отразяващи основните кости и мускули, както
на човешкото тяло, така и на различни видове животни. Като най-качествен
и подробен труд ще спомена „Анатомията на човешкото тяло“ от Готфрид
Бамес. Тя е издавана неколкократно, в това число и на български език. В нея
особено полезни са схемите, които имат функцията на обяснителен материал. Те са много ясни и съвсем достъпни за разбиране. Някои обучаеми се
дразнят от прекалената сухота на тези схеми, но тук е мястото да кажа, че
геният на северния Ренесанс – Дюрер, както и един от най-големите майстори на линеарната рисунка – Холбайн са автори на подобни схеми. Дори те са
поставили основите на този начин на анализ на натурата. Особено Дюрер, в
желанието си да опрости формата, я обобщава максимално чрез използването на обикновени геометрични форми – куб и паралелепипед. В по-следващ етап, в желанието си да намери нюансите на светлината върху формите
художникът разделя този опростен модел на множество плоскости. По начина, по който пада светлинния лъч върху тях и според ъгъла на сключване се
получава и степента на осветяване на всяка една плоскост. Така се стига до
богатото нюансиране на образа. По същия начин са изобразени и цели фигури заемащи най-различни пози, както и детайли от тях. Това е показателно и
говори за пътя, който всеки уважаващ себе си художник трябва да измине за
да се научи да рисува. Разбира се, комбинацията от схематизирани плоскости в никакъв случай не трябва да остане в този си вид. Необходимо е да се
намери прехода на фините нюанси за да се получи жива форма и от там нататък връзката между всички елементи в модела. Без да се губи поставената
обща основа от едрите обеми рисувачът трябва да ги детайлизира и конкретизира, както в конструктивно отношение, така и като светлосянка и обем.
Това е и стъпката към качественото завършване на натурната рисунка – бавно и постепенно, изискващо много време и усилия. Но сериозните резултати
изискват сериозно обучение, а сериозното обучение – сериозно време.
341

3. Рисуване по памет
Рисуването по памет се практикува след достатъчно усвоени познания в
часовете дадени за овладяване на рисуването по натура. В този следващ
етап, преподавателят планирано и със знанието на учениците поставя даден
обект, но не за цялото време определено за завършването му. В хода на рисуването подхода към работата се променя и учениците продължават без
модел. Прави се едно прекъсване на наблюдението, което изисква провокиране и активиране на мисленето им. Събраните впечатления до този момент
трябва да са достатъчни и количествено и качествено за да се продължи.
Доколко наблюдаван и разбран е бил модела и каква следа е оставил в учениците? Как е рефлектирал той в съзнанието им и доколко ги е впечатлил?
Всичко това се вижда в крайния резултат от рисуването по памет. За успешното решаване на тази задача, добре е да се определи колко е времето за
наблюдаване на модела и колко време се дава за завършване без него. Поне
в началото е добре съотношението между работа по наблюдение и работа
по памет да е в полза на работата по наблюдение. Така учениците плавно ще
навлизат в по-трудната задача. Колкото повече време имат за наблюдаване,
толкова повече особености ще забележат и отразят. Впоследствие съотношението може да се промени в обратна посока. Това възпитава мотивация за
концентрирано оглеждане и намиране на характерните особености на обекта и то колкото се може по-бързо. Стремежа за запомняне на определени
черти от него обучава не само зрителната памет на учениците, но създава в
тях и желание да разбират логиката във формите. Добра практика е, когато
времето за рисуване по памет завърши, модела да се постави отново в същото положение и да се направи сравнителен анализ с него. Това ще покаже
до колко успешно е решена задачата. Рисуването по памет поставя стабилна
основа за справянето със следващия етап - рисуване по въображение.
4. Рисуване по въображение
Рисуването по въображение е логично следствие от рисуването по образци, натура и памет. То е, бих казал последния етап, който използва резултатите от решените задачи в трите предходни етапа и е естествен завършек на
целия процес. Образите, запечатани в съзнанието и подсъзнанието на художника, така да се каже „изплуват” при липсата на модел. Няма да е трудно
да се направи художествено изображение, когато има какво да се извади от
съкровището на паметта. В много случаи дори това изображение носи качества с по-голяма стойност, от всичко направено преди това. Характерна
особеност на рисунката по въображение е, че може да се създаде общ, събирателен образ. Това пък от своя страна изисква голяма изобразителна култура. Опита, натрупан чрез наблюдението и анализирането сега е ценен ресурс, влизащ в действие. В зависимост какво е усвоено и до колко задълбо342

чено е то, рисувачът може, или не може да го използва. Предварителните
познания, събрани в продължение на достатъчно за целта време определят
качеството на новосъздадения образ. Силата на въображението се подхранва не от повърхностно измислени форми, а от логично обосновани такива,
които стоят естествени при своето съчетание. Този вид рисуване само създава типажите, позите и композициите. Те не съществуват никъде, но убедителните решения и изказ на художника внушават на зрителя достоверността
на образите - като че ли са, взети от действителността. За тази цел, ученикът
трябва да е научил логиката на промените, които формите претърпяват при
различните движения и положения в пространството и особеностите при
промяната на възрастовата характеристика. Дори ако е успял да запечата и
състоянията на моделите, получено от различното положение на тялото и
характера на силуета и е разбрал как те се изобразяват, това ще допринесе
за още по-качествено справяне с новата задача. За голямо съжаление обаче,
някои обучаеми са се движели до този момент по инерция, без да влагат мисъл и внимание. При такива липсата на модел се превръща в огромен
проблем.
Още от началните етапи, учениците трябва да се учат да имплантират в
себе си образи състояния, форми, движения, ракурси, анатомични познания,
различно осветени обеми, перспективни съкращения. Веднъж усвоени, тези
неща не се забравят и лесно се прилагат, като в процеса на развитие към тях
се прибавят нови. Различните характеристики на множеството наблюдавани
и изобразявани модели залягат в съзнанието на ученика и той обогатява
своята фантазия. Именно наличието на богата фантазията е едно от най-важните условия за реализиране на рисунка по въображение. Правилното е тя
да се оформя и развива паралелно с нивото на познанието. Затова използването и в периода на обучение е нормално да е по-внимателно, защото все
още не е налице големия опит на зрелия рисувач и може лесно да се залитне
в повърхностно - ефектни образи. Да, добре е да се правят свободни рисунки,
но трябва да се следи те да не се превърнат в наподобителни изображения.
Когато ученикът има оскъдни знания той отразява върху листа това което
вижда, без да го осмисли. Анализът липсва и рисувания модел е лишен от
основни, естествени неща. Този подход най-вече проявява своите недостатъци при рисуване на анатомични форми в ракурс. Там веднага проличава неразбирането - частите на фигурата стоят неестествено скъсени и създават
впечатление за уродливост. Това, между другото, се среща и в рисуването по
натура, когато ученикът е повърхностен. Ражда се некачествено изображение, от което никой няма полза и което води до губене на време, материали,
емоции и т.н. Необходимо е крайният продукт да носи качествата на добре
овладяна и грамотно реализирана творба, която да има белезите на зрялост
и усъвършенствани във времето умения и майсторство.
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МОЗАЙКИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЛОВДИВСКИ ХУДОЖНИЦИ
В ПЕРИОДА 70-ТЕ – 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В. – ТЕХНИКОТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ
Райна Д. Дечева
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
MOSAICS OF PLOVDIV ARTISTS FROM THE 70S AND 80S OF THE
20TH CENTURY – TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS
Rayna D. Decheva
Academy of Music, Dance and Fine Arts “Prof. Assen Diamandiev” Plovdiv
Резюме: Стенната мозайка заема голяма част от творчеството на пловдивските художници в периода 70-те – 80-те години на ХХ в. В настоящето изследване
са издирени и класифицирани всички запазени мозайки на изброените автори на територията на гр. Пловдив.
Ключови думи: мозайка, монументална живопис, монументални техники, техника и технология, тесер, смалт
Abstract: Wall mosaics were a regular part of Plovdiv’s art life in the 70s and 80s of the
20th century. For the purposes of this study all preserved mosaics in Plovdiv have been sought
out and inventoried. Several selected works are studied in terms of their technical and technological aspects.
Key words: Wall mosaics, wall painting, wall painting techniques, painting materials
and techniques, tesserae, glass tesserae
Терминът монументална живопис в историята на изкуството се обуславя
от съвместното съществуване на произведенията на изкуството и архитектурно-пространствената среда. Архитектурата от своя страна определя и
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различния технико-технологичен характер на монументалните техники,
свързан с естеството на използваните материали и начин на изпълнение. От
друга страна, монументалното изкуство е единствената художествена форма, чрез която от древността до днес се внушават общозначими социални,
политически и религиозни идеи.
Една от най-ранните монументални техники е мозайката, възникнала с
чисто декоративни и утилитарни функции за украса на обществени и жилищни сгради, дворци и храмове. С течение на времето се е развивала и обогатявала, както като композиционни схеми, така и като технологично изграждане. По нашите земи мозайката намира голямо разпространение от
античността до ранното средновековие. След дълго прекъсване, в България
техниката се появява отново след 50-те години на ХХ в.
В обхвата на хронологичните граници, заложени в настоящото изследване, мозайката е една от най-използваните декоративно-монументални техники. Това е периодът на зрелия социализъм и в този смисъл, заедно с останалите монументални техники, тя обслужва идеологията и естетиката на социалистическата държава. За това време са характерни два принципа в художественото изграждане на мозаечните произведения - фигуративен (изобразителен) и декоративен, и двата - подчинени на властващия по това време социалистически реализъм.
Значително място в творчеството в областта на стенно-монументалните
изкуства през разглеждания период, заемат автори от станалата известна
“пловдивска група, които полагат основите на утвърждаването на монументалната живопис като регулярна практика в българския художествен живот”
[Чулова-Маркова, 2009, с.11]. В тази група се включват художниците от т. нар.
“априлско” поколение, отличаващи се с ярко присъствие в художествения
живот на Пловдив, обединени от сходни образно-пластични търсения и общ
професионален интерес към монументалната живопис. Ядрото на групата са
художниците Йоан Левиев, Димитър Киров, Христо Стефанов, Енчо
Пиронков, Георги Божилов-Слона. Те полагат основите на монументалната
живопис в теоретичен и практически план (художниците Йоан Левиев и
Христо Стефанов са автори на редица публикации по проблемите на монументалната живопис). В същия период в Пловдив се изявяват и по-млади художници, предимно възпитаници на специалност “Декоративномонументални изкуства” към Художествената Академия (тогава ВИИИ
“Николай Павлович” Висш Институт за Изобразителни Изкуства). Това са художниците Вълчан Петров, Ангел Пачаманов, Дечко Дечев, Димо Кенов,
Трифон Неделчев и др. В областта на мозайката през 70-те и 80-те години на
ХХ в. активно работят Йоан Левиев, Димитър Киров, Трифон Неделчев,
Вълчан Петров, Дечко Дечев. Единични мозайки са част от творчеството на
Димо Кенов, Георги Божилов-Слона, Георги Бояджиев.
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Цел на настоящото изследване е да се анализира специфичния процес на
възлагане и изпълнение на декоративно-монументалните произведения и
да се проследи технико-технологичното изграждане на мозайките в Пловдив
в периода 70-те и 80-те години на ХХ в. Обект на изследването са мозаечните
творби на гореизброените автори, работили в този период. За целите на
проучването бяха издирени и класифицирани монументалните мозайки в
Пловдив.
Анализи на стилистиката, формообразуването и иконографията и частично на технологията на мозайките от този период са обект на проучване и
публикации на редица автори - (“Визуална митология на стенописта в
България през втората половина на ХХ в.” Даниела Чулова-Маркова, 2009),
(“За съвременната мозайка” Йордан Спиров, 2011), („Съвременно българско
монументално изкуство 1956 – 1986“ издадена 1986 г. под редакцията на
Христо Стефанов и Максимилиян Киров.).
Характерна особеност за изпълнението на монументалните произведения в разглеждания период е монополът на социалистическата държава
върху процеса на тяхното възлагане, проектиране и реализация. Този процес е организиран и контролиран от държавата, като за целта са създадени
структури към Съюза на българските художници и Творческия фонд на СБХ.
На Специализираната държавна комисия за декоративно-монументални изкуства (функционирала в периода 1976 - 1992 г.) са делегирани функциите по
възлагане на монументални творби, одобряване на представените проекти
на идейна и работна фаза, приемане на завършените произведения и определяне на възнагражденията за отделните етапи. Към ТФ на СБХ са създадени предприятия, които организират изпълнението на декоративно-монументални и приложни произведения. Това са Комбината за монументални
изкуства в София, който изпълнява монументална скулптура и пластика –
най-големия на Балканите, КДМИ (Комбинат за декоративно-монументални
изкуства) Пловдив, който изпълнява декоративно-монументални произведения - мозайки, сграфита, металопластики, бетонопластики и др. и
Комбината за приложни изкуства в София. Към КДМИ Пловдив функционира
художествен съвет, който на базата на протоколите от държавната комисия
дава оценка за изпълнение на монументалните произведения и организира
процеса на тяхната реализация. Основен източник на информация за дейността на държавната комисия и на художествения съвет към КДМИ, са протоколи от техните заседания, които се намират в Централен държавен архив
София, както и свидетелствата на преки участници в този процес. В периода
от 1980 до 1989 г. главен художник и председател на художествения съвет
към КДМИ е Дечко Дечев, а от 1990 г. е директор на КДМИ, който е преструктуриран и преименуван на „Арт Център“ ЕООД към ТФ на СБХ. Комбинатът
разполага с оборудвана материална база и богат набор от материали за из346

пълнение на мозайки. Почти всички мозайки, реализирани в разглеждания
период, са изпълнени чрез КДМИ.
Най-характерното за този период е разделянето на процеса проектиране
и изпълнение. Голяма част от художниците, работещи в сферата на монументалната мозайка, се ограничават само в рамките на художественото проектиране в мащаб и/или изработката на работен картон в мащаб 1:1.
Реализацията на мозайките се осъществява предимно от екипи от изпълнители привлечени от Комбината, обучени да обработват скалния материал на
тесери и да ги редят под авторския надзор на проектанта. Единици са художниците, които сами реализират своите проекти в материал – Вълчан Петров
и Трифон Неделчев.
Издирените и класифицирани до момента мозайки в Пловдив са
следните:
Йоан Левиев –
Мозайка „Юрий Гагарин“, Панаирен град, Пловдив, естествен камък, 2,30/
6,30 м., 1970 г.
Мозайка, естествен камък, подлеза на бул. “Цар Борис III Обединител”,
Пловдив, 3 мозаечни пана, 70-те г. а ХХ в.
Мозайка “Борбите и целите на Партията” (“Моменти от съпротивата и бъдещото развитие на социализма”), фасада на партиен дом, Пловдив, камък,
смалт, 3,60 / 15 м. 1969-70 г. Арх. Владимир Рангелов.
Димитър Киров Мозайка в зала “Дружба”, хотел Санкт Петербург, Пловдив, камък, смалт,
3/ 5,25 м., 1981 г.
Мозайка, фоайе на рецепция на хотел Санкт Петербург, Пловдив, камък,
смалт, 3,25/ 7 м., 1981 г.
Мозайка “Димитър Благоев в Пловдив”, камък, 4/ 5 м., главно фоайе на на
4-ти “Благоевски районен съвет”, Пловдив 1986 г., колектив Васил Стоев, арх.
Димитър Драгнев.
Георги Божилов-Слона Мозайка “Пощенски гълъби”, Централна поща, Пловдив, 5/14 м., 1977 г.
Енчо Пиронков Мозайка “Спорт”, странична фасада на физкултурен салон, Руска гимназия, бул. “България” 146, Пловдив, камък, 4,50/5,50 м., 1971 г., съвместно с
Цветана Тошева, арх. Александър Бояджиев.
Мозайка, подлез на ул. “Тича”, Пловдив, 10 м2., камък, 1979 г., Ангел
Стоянов, Николай Хаджиев (изпълнители), арх. Александър Бояджиев.
Христо Стефанов Мозайка, завод за запаметяващи устройства, Пловдив, камък, 300 м2.,
1973 г., със Здравко Захариев.
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Мозайка “Меркурий” фасада на палата №9, Международен панаир
Пловдив, камък и смалт, 48 м2., 1987 г., съвместно с Валентин Старчев.
Вълчан Петров и Димо КеновМозайка във фоайето на Областна администрация Пловдив, 80-те.
Вълчан Петров Мозайка на фасадата на читалище “Алеко Константинов” Пловдив, 80-те.
Трифон Неделчев Мозайка на фасадата на старото кметство на район Тракия, блок 15,
Пловдив, 80-те.
Пластична мозайка във водно съоръжение пред поликлиниката в район
Тракия
Пластична мозайка пред бившето ХЕИ Пловдив
Мозайка в помещение в блок 31 на бул. Мария Луиза, Пловдив
Дечко Дечев Мозайка „Духовни просветители и национално освобождение“ в бивша
гимназия Васил Коларов гр. Пловдив – 80-те г.
Мозайка в Завод за метални конструкции в Пловдив, в съавторство с
Владимир Генадиев.
Мозайка на фасадата на спортна зала Строител, Пловдив.
В настоящото проучване ще разгледам избрани творби от няколко автора с различен художествен подход, обхващащи специфични проблеми при
технологичното изграждане на мозайките.
Йоан Левиев –
Мозайка “Борбите и целите на Партията” (“Моменти от съпротивата и бъдещото развитие на социализма”), фасада на партиен дом, Пловдив, камък,
смалт, 3,60 / 15 м. 1969-70 г. Арх. Владимир Рангелов. По свидетелството на
очевидци мозайката е редена на място от изпълнител Георги Димов и помощници. Мозайката е разположена от двете страни на входа към административната част на сградата. Състои се от две пана, по-голямото, от лявата
страна на входа, е композирано по хоризонтала, включва две групи фигури,
изобразени на златен фон. Техниката на изпълнение може да се определи
като своеобразен opus tessellatum. Фигуралната композиция е пластично изявена над фона. За тесерите е използван естествен камък в пет цвята: червено – твърд пясъчник (кариера гара Бов), светло сиво – утаечна кремъчна
скала (кариера село Ябланица), тъмно сиво – твърд пясъчник (кариера село
Роман), бежово – пясъчник (село Градец, Котел), тъмна охра – варовик „срединка“ (село Средина, Кърджалийско) и бяло – мрамор ситнозърнест
(Тополовград). За червената петолъчка в центъра на голямото пано е използ348

ван червен смалт. Фонът е изграден от тесери от фаянсови (керамични)
плочки със бронзово покритие (колоидно злато) в различни нюанси на бакърено и старо злато и вградени декоративни керамични плочки, оцветени в
синьо, розово и златно. Пластичните елементи са издадени 5 см. над фона.
По тях много ясно личат границите на изградената пластика и положената
върху нея мозайка. Мозаечната повърхност на фона е равна, а по повърхността на пластичния елемент се наблюдават сериозни неравности. По цялата повърхност на мозайката много ясно се виждат т. нар. джорнати. Мозайката
е редена с циментов разтвор, който частично се наблюдава във фугите и в
разрушенията. Повечето тесери са ръчно сечени, с неправилна форма, с размери на страните вариращи между 2 - 8 см, някои дори по-големи. Върху
повърхността на мозайката се наблюдава цялостно общо замърсяване, до
двете кошчета, разположени пред нея, има видими следи от гасене на цигари, заливане с кафе и други сериозни замърсявания. Общото конструктивно
състояние може да се определи като добро. Единствено по страниците на
паната и на места по ръбовете има изпадали и счупени тесери. Наблюдават
се множество следи от монтаж на кабели и други съвременни елементи около мозайката.
Георги Божилов-Слона Мозайка “Пощенски гълъби”, Централна поща, Пловдив, 5/14 м., 1977 г.
Според участници в процеса, мозайката не е редена от автора, а са използвани изпълнители. Ситуирана е в сградата на Централна поща, като заема почти цялата северна стена на вътрешното фоайе. Декоративна композиция със
стилизирани фигури на гълъби, развити симетрично по хоризонтала.
Повърхността на мозайката е пластична, а изграждането на пластиката следва принципите на сграфитото. Пластиката е градирана от тъмно към светло,
т.е. – тъмните тонове са най-ниски с градация на релефа от 1,5 – 2 см. към
светлите тонове. Авторът показва добро разбиране на технологията и техниката на мозайката, съобразявайки стилизацията на фигурите и оформящите
се цветни петна с възможностите за изпълнение в рамките на един ден. По
този начин се избягват видимите шевове (джорнати), които се получават при
снаждането на мозайката. Могат да бъдат разграничени техниките, използвани в реденето на фона и фигурите. Фонът е изграден в техника opus
segmentatum със сравнително едри тесери с неправилна форма с размери,
вариращи от 2,5 до 8 см. Фигурите са изпълнени в техника opus tessellatum
със сравнително едри тесери с правилна форма. Използваният свързващ
разтвор за редене на мозайката е циментов, видим във фугите и в разрушенията. Мозайката е редена на място, чрез т.нар. директен метод, с тесери от
естествен камък в пет цвята – черно, бяло (мрамор и бял варовик), охра,
светло зелено и по-тъмно зелено. Конструктивното състояние на мозайката
349

е добро. Наблюдават се единични паднали тесери. Има видими следи от инфилтрационна и капилярна влага, която е предизвикала осоляване на мозаечната повърхност, довело до деструкция на по-слабите породи камък (варовик, туфа) и липса на тесери в тези участъци.
Вълчан Петров Мозайка на фасадата на читалище “Алеко Константинов” Пловдив, 80-те.
По информация от автора е изпълнена лично от него през 80-те години.
Мозайката изобразява два грифона симетрично композирани от двете страни на декоративен щит. Редена е на място от автора с помощници негови
ученици. Използваният материал за тесери е изцяло изкуствен – позлатени
стъклени плочки в различни нюанси на старо злато, бронз и мед за фона и
смалт оцветен в зелено, оранжево, червено, охра и жълто с по няколко нюанса от цвят. Свързващият разтвор, светъл на цвят, вероятно цимент с фин
пълнител се наблюдава във фугите и в разрушените участъци. Наблюдава се
леко общо повърхностно замърсяване, структурната цялост на мозайката е
нарушена – има големи участъци с липсващи тесери.
Трифон Неделчев –
Пластична мозайка във водно съоръжение пред поликлиниката в район
Тракия. Изцяло авторска мозайка, проектирана и изпълнена от самия автор.
Пластични форми от бетон, покрити с мозайка с изцяло декоративен характер в техника opus tessellatum. Използваните тесери са в четири цвята: бяло
– мрамор, сиво-черно, охра – варовик от Кърджали, червено – смалт, с правилна форма с размер на страните вариращ от 1,5 на 3 см. до 5 на 5 см.
Прецизно наредена, с много равна повърхност, въпреки сложните обемни
форми. Мозаечния набор е положен с циментов разтвор като фугата е добре
запълнена. Имайки предвид факта, че мозайката е разположена на открито,
във водно съоръжение и изцяло изложена на атмосферни влияния, конструктивното ѝ състояние може да се определи като добро. Връзката на тесалатума с бетонната основа е запазена, с изключение на един участък, от
който вероятно умишлено са отнемани тесери. Като цяло, повърхността на
мозайката е доста чиста, с изключение на любопитен феномен, който се наблюдава при варовиковите тесери с цвят охра, по които преобладаващо се
наблюдава микробиологично нападение от плесени, лишеи и мъхове и т.н.
Представените примери са една малка част от мозайките, изпълнени
през 70-те и 80-те години на ХХ в. в Пловдив и не изчерпват въпросите, свързани с мозаечното ни наследство от този период. Тази презентация е част от
по-обширно проучване, касаещо цялостното стенописно творчество на пловдивските художници в гореспоменатия период, изцяло фокусирано върху
технико-технологичните аспекти на използваните от тях монументални
техники.
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МИНИМАЛИСТИ В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС
Доц. Румен Ж. Жеков
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Анотация: Статията има за цел да посочи и анализира причините и предпоставките за появата и зараждането на минимализма в най-новата история на българската живопис. Разкрива първите му нелегитимни, както и официални проявления на художествената сцена и необичайното му развитие от края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век. Определени са социално-политическите ситуации и
аспекти и техните значими рефлексии върху новата българска живопис през епохата на тоталитаризма и последвалия така наречен „преход към демокрация“.
Направен е паралел с процесите, протичащи през този времеви период в американската и европейската живопис, и кореспонденциите, осъществени с тях от родните минималисти. Обемът на изследването предполага разглеждане на постиженията на основни представители на минимализма у нас и значимите форуми, представяли техните произведения, способствали за популяризирането и ситуирането им в съвременното ни изкуство.
Ключови думи: минималистично изкуство, поп-арт, абстрактен експресионизъм, социалистически реализъм, концептуализъм, информал.
Annotation: The article aims to point out and analyze the reasons and the prerequisites
for the emergence and emergence of minimalism in the latest history of Bulgarian painting. It
reveals its first illegitimate, as well as official, manifestations of the art scene and its unusual
development from the late 1980s and early 90s of the twentieth century. The socio-political
situations and aspects and their significant reflections on the new Bulgarian painting during
the era of totalitarianism and the so-called „transition to democracy“ were defined. There is a
parallel with the processes taking place during this period of time in American and European
painting and the correspondences made with them by the native minimalists. The volume of
the study suggests the realization of the achievements of the main representatives of minimalism in our country and the significant forums presenting their works, which helped to popularize them and present them in our contemporary art.
Keywords: minimalist art, pop-art, abstract expressionism, socialist realism,
conceptualism, informal.
Терминът минималистично изкуство се официализира през 1965 година и
е дело на английския философ на изкуството Ричард Уолхайм. В есето си
„Минималистично изкуство“ той разкрива намеренията на група автори да
минимализират художественото съдържание в произведенията си, създадени
през последните петдесет години на ХХ век, илюстрирайки с примери от творенията на неодадаистите и с „готовите предмети“ (редимейд). С този термин
се определят произведенията на визуалните изкуства, което го отличава от
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понятието минимализъм, включващо и други артистични практики: музика,
литература, танц и др.
Един от странните парадокси в съвременното изкуство е, че появата на минималистичното изкуство се осъществява първо в живописта, а не в полето на
скулптурата. Какво констатира в книгата си „Минималистично изкуство“
Даниел Марцона: „... Всъщност минимализмът е движението, което след руския конструктивизъм и „Баухаус“ през 20-те години на ХХ век отново сериозно поставя под въпрос водещата роля на живописта в модерното изкуство“
[Марцона, 2005]. По повод този цитат трябва да бъде отбелязано, че появата
на черния квадрат на бял фон през 1915 г. и последвалите бял квадрат на бял
фон и черен квадрат на черен фон радикално скъсват с предметния свят.
Супрематизмът на Казимир Малевич е явление предшестващо, трасиращо и
предвещаващо появата на минималистичното изкуство. Година по-късно
Константин Бранкузи сътворява своята „Скулптура за слепи“, изложена в Ню
Йорк през 1917 г., очертаваща нова естетическа платформа, която се приближава към съвършения минимализъм. Успоредността в развитието на процесите в живописта и скулптурата през тези години поставят под съмнение определянето на първото проявление и водещата роля в това движение.
Изключително трудно е да се дефинират философските и естетически постановки на минимализма. Той е по-скоро реакция на доминиращия „личен
почерк“, заявен от Клемент Грийнбърг, на субективното състояние и догматичната, формалистична база на теорията му. Минималистите отричат нормативния характер на тази естетика, интуитивните процеси на възприятието и оспоримото „вътрешно съдържание“ на произведението. Въпреки противоречията в теоретическите аспекти, Даниел Марцона характеризира точно новото
явление: „...Досега повечете опити за дефиниране на минималистичното изкуство се основават предимно върху анализа на повтарящи се формални белези
като например редуцирани форми, творби, изградени в серии, композиции,
състоящи се от самостоятелни елементи, употреба на нови, масово произведени материали и техники, които намират приложение и в индустриалното
производство. Въпреки тези опити не може да се достигне до цялостно разбиране за минималистичното изкуство без анализ на съществените промени,
които настъпват между 1945 и 1968 година и които променят не само начина
на възприемане на изкуството, но и неговото социално значение и достъпност, повлияна от медиите“ [Марцона, 2005].
В следвоенните години на американската художествена сцена доминират
абстрактните експресионисти и последвалият попарт, развиващ се бурно и
триумфално.
В европейското изкуство се заражда едно ново явление, наречено информал, което ще достигне своите върхове през следващите две десетилетия.
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Художници като Франк Стела и Кенет Ноланд правят решителна крачка, като
редуцират начина на себеизразяване и съдържанието на картината. В годините 1958-59-а Франк Стела сътворява серията картини „Черна живопис“ с
изключителна чистота и пренебрегвайки всякаква чувственост, обръща
представите за традициите в живописното пространство и композицията,
като я нарича „не-йерархична композиция“. Тези композиции са опънати върху по-широк фалц на подрамките, което засилва скулптурното им усещане и
възприемането им като картина-обект. В началото на 60-те години се появява
и серията „Платна в различни форми“, където силуетът на платната адекватно
подчертава вътрешната структура и строеж на картините, като „елеминира
илюзионисткото пространство“. Именно тези ранни произведения на Стела
ще се окажат база за генезиса на минималистичната живопис и скулптура,
както и на триизмерните обекти, които характеризират най-точно това явление. През 1963-65-а година е забравена постановката „картината като обект“
и вниманието на едно ново поколениие художници е изцяло обзето от идеята
за триизмерни обекти, експонирани в реално пространство.
Доналд Джъд, Робърт Морис, Карл Андре, Сол Люит и Дан Флавин отхвърлят всякаква символика и метафоричност и се насочват върху конкретиката на преживяването и възприятието на произведението като процес,
превръщащ зрителя в активен участник. В своите триизмерни обекти откриват качествено нови материали и техники за реализация, концептуализират процеса на създаване на творбата и използват индустриални методи
за изработването ѝ. През 1968 г. Енно Девелинг е съставител и организатор
на панорамна изложба „Минималистично изкуство“, представяща и легитимираща американските минималисти в Европа. Експозицията е показана в
градския музей в Хага и впоследствие гостува в Дюселдорф и Берлин.
Година по-рано, през юни, в залата за конференции на Музея за декоративни изкуства в Париж се представя групата БМПТ, състояща се от Даниел
Бюрен, Оливие Мосе, Мишел Пармантие и Ниеле Торони. Ето точно описание на проявата от критичката Катрин Мийе: „... Пред публиката са закачени
четири квадратни платна: на Даниел Бюрен, раирано отвесно; на Мосе, бяло
и с черен кръг в средата; на Пармантие, раирано от широки водоравни ивици; и на Торони, белязано от равни интервали със следи от четката.
Публиката е седнала, нищо не се случва. Раздава се текст, който е точно описание на картините. На патоса на представлението – картините са всъщност поставени на сцената, което може да се интерпретира като пародийно
преувеличение на окачването им в музея – БМПТ противопоставя абсолютната немота на своите картини.
Предметите, поставени в музея, се съпротивляват на оркестрирания от
самия музей спектакъл, като представят минимум значение“ [Мийе, 1993].
Тази проява ни разкрива деликатната кореспонденция на минималистично354

то изкуство с появилия се концептуализъм и последвалите нови артистични
практики.
През септември 1970 г. в АРК се открива друга значима изложба – на групата Опора-Повърхност, която задълбочено и последователно се занимава с
деконструирането на живописната картина. Тук трябва да бъдат споменати
Симон Антай с редуцирането на жеста от психологизма, Жан Даготе и неговата завладяваща празнота на живописната повърхност, и радикалният Мартен
Баре, достигащ до безкрайност, боравещ едновременно със свободен и премерен жест.
Минималистичната живопис се отличава с ограничаването на жеста, концептуализирани механизми на създаване, опростяване на практиката, за да
може тази живопис сама да разкрие и утвърди себе си. С упорита последователност тя устоява на нападките, отвоюва и трасира свободата на изразяване
и възприемане на съвременното изкуство.
В тези години социално-политическата ситуация в България е на обратния
полюс. През април 1956 г. е проведен „историческият“ Априлски пленум на
комунистическата партия, който заклеймява и осъжда предхождащия период на култа към личността. Тази демагогска апологетика, превзето наречена
„разкрепостяване“, всъщност цели единствено опазване и съхраняване на
неясните идеологизирани постановки на социалистическия реализъм като
метод на обучение и творчество. Димитър Аврамов точно дешифрира странното взаимодействие на комунистическата философия и естетика: „... И както
диалектическият материализъм не бе философия в традиционния, сиреч в
истинския смисъл на думата, а идеологическа доктрина с определени политически цели, тъй също и социалистическият реализъм бе много по-малко
естетика, отколкото политическа пропаганда“ [Аврамов, 1994]. Той посочва
целите и функциите на социалистическия реализъм: „...Неговото истинско
предназначение бе да илюстрира и утвърждава със специфични (художествени) средства догмите, митовете и дори текущите политически задачи на
комунистическата партия. А щом е така, тогава Партията, отъждествила се
вече с цялата държава, смяташе за една от своите най-важни задачи да не
изпуска ни за момент контрола си върху хората на изкуството“ [Аврамов,
1994]. Българският художник е бил изправен пред две алтернативи: безрезервно да обслужва режима или, обречен на недоимък и мизерия, да съхрани личното си верую и творчески позиции. За огромна изненада и съжаление
достойният избор е сторен от малцина. Тези обективни политически и идеологически обстоятелства определят развитието на българската живопис и
отсъствието на абстрактни тенденции в нея през периода на 50-те до 70-те
години на ХХ век.
За тези години Свилен Стефанов пише: „В България далеч не е така, тъй
355

като проникването на идеята за абстрактното изкуство не е осъзнат, а по-скоро интуитивен процес, независимо че се появява късно – едва в края на 80-те
години. Но не задълго – краткотрайността на това явление е предопределена
от логиката на локалната ценностна система, която до този момент, в нито
един период на ХХ век, не е допуснала съществуването на абстрактна тенденция“ [Стефанов, 2014, с. 98-99]. Със сериозни основания критикът Руен Руенов
определя и специфичния субективен фактор – ограничен интелект, слаба информираност и не-адаптивен натюрел на родния художник: „Безпредметният
образ е преди всичко интелектуален проект – картезиански, футуристичен,
сциентистки, мистичен или всякакъв друг – и чак след това картината в материал. Кой български артист е имал за отправна точка теория? Имаме няколко
художници, които в резултат на малко повече информация, интелигентност
или етика са се съобразявали, адаптирали и трансформирали в стремежа към
абсолюта, без да го постигнат“ [Руенов, 2009]. Тази тъжна и основателна констатация определя и изчерпва усилията и търсенията на няколко поколения
български художници.
Въпреки социалните напрежения и страхове, в края на 50-те години се появяват първите абстрактни произведения на Никола Даскалов, естествено
нелегитимирани. Те са последвани през 60-те години от „теоретичните картини“ на Кирил Петров, оправдателно смятани от него за игра с пластични и
цветови елементи, имащи „учебна“ функция. През 1966 г. Магда Абазова сътворява серия колажи от дърво, метал, платно, които естествено са показани
през 2004 г. в изложба в Националната художествена галерия, курирана от
Димитър Грозданов. Тя рисува през 1982 г. и трите картини, озаглавени „Пътят
на невидимите неща“, кореспондиращи с информала и минималистичното
изкуство и определящи бъдещите посоки на нейното разностранно
творчество.
През периода на 70-те и 80-те години в официалните изложби епизодично
се показват произведения, притежаващи белези на абстракция, предимно
лирическа, и на арт информал, определян като „материална живопис“.
Изключителна адекватност и чистота притежават картините на Георги
Янакиев: квадратите със заглавие „Тишина“ от 1978 г. и „Музика“ от 1979 г.,
както и цикълът „Материя и време“ от 1975 г. на художника Иван Вукадинов, в
който изящната живописна материя е трансформирана в тиха плоскостна
статичност. Трайни интереси и практики в информала заявяват през 80-те години художниците: Георги Божилов, Иван Георгиев-Рембранд, Цанко Панов,
Георги Бояджиев-Бояджана, Иван Кънчев, Димитър Чолаков, Никола Николов,
Свилен Блажев и младите Атанас Парушев-Шока, Йоханес Артинян и
Красимир Русев през 90-те. Тези години радикално, но с основание, характеризира изкуствоведът и художник Свилен Стефанов: „... тази абстракция никога не се случва наистина – тя е примесена с експресионистични нотки... поня356

кога фолклоризирана, лирична и с... фигуративни алюзии, или заявена като
нефигуративна „информална“ разновидност, основана на редукция на формите и повишаване на материалната повърхност на картината“ [Стефанов,
2003, с.139-141].
Годината 1989-а е преломна, извършва се политически преход от тоталитарно управление към демократична система на управление на държавата
ни. Промяната мигновено рефлектира върху артистичните идеи и практики
във всички видове изкуства, като се изменя и моделът на художествения живот. Съюзът на българските художници не можеше да управлява монополистически този живот, появиха се нови дружества, артистични групи на базата
на регионални, естетически и пластически основи и се направиха опити за
диференциране на тоталитарния модел и неговите пластически и концептуални насоки. Тази така дълго очаквана и желана свобода започна да се консумира с ектремна скорост и се материализира в т.нар. „неконвенционални
форми“, които спорно и неточно бяха определени в медийното пространство
като „авангард“. Тяхното легитимиране и йерархиране протече мигновено и
те монополизираха почти цялата територия на съвременното българско изкуство. Написани бяха множество статии и книги, имащи за цел да осмислят и
остойностят противоречивите и спорни качества на тези псевдоавангардни
изяви. В този социален и естетически бум на 90-те години се представят на
официални форуми произведения, носещи истинните белези и принципи на
информала и минималистичната живопис, скулптура и обекти, така типични
за минималистичното изкуство. Предвид липсата на програми, стратегии и
идеологии, както и на артистични общности, не е уместно да говорим за български минималисти и минималистично движение в нашата живопис.
Въпреки някои изключения, болшинството от художниците достигат инцидентно и епизодично до подобни проявления, но не ги отстояват с последователност и трайна отдаденост на намеренията. Друг проблем се явява „граничността“ и хибридния характер на повечето творби, което допълнително
усложнява тяхното определяне и ситуиране в кратката нова история на българската живопис.
Един от най-качествените художници, Петър Дочев, с усърдие и неоспорим концептуализъм дълбае, оре в минималистичните полета от средата на
80-те години до смъртта си през 2005 година. След като е нарисувал синтезираните индустриални интериори, екстериори и градски пейзажи, притежаващи категорична метафизика, той решава да се завърне в родния
Лесидрен и да направи качествения скок в своето творчество. Там започва
работата си с графичната паста и същинското моделиране на материята, довело до появата на тези безпрецедентни, релефни картини-обекти.
Мощните разрези по графитната повърхност променят поглъщането и отразяването на светлината, като доиграждащ компонент при възприятието
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на картината. Постепенно форматите се увеличават, съответно и внушенията, като достигат апогея си в двуметровите квадрати „Без названия“, експонирани на самостоятелната му изложба от 2002 г. в галерията на СБХ „Райко
Алексиев“. Петър Дочев ни споделя своето кредо просто и мъдро: „Всеки
ден започвам отначало, а вечерта замръквам без отговор. Стремленията и
усилията ни са насочени към времето – времето да диша в картините ми“
[Цанев, Памукчиев, 2014].
Последният „златен“ период е през 2003-2005 г. и дематериализира повърхността на релефа, като ни отпраща в трансценденталното, в непрекъснатостта и неизмеримостта на времето. През 80-те и 90-те години Димитър
Грозданов разработва своите триизмерни картини-обекти с условни пространства, използвайки епоксидна смола, позволяваща му да апликира метал.
Той се ограничава съзнателно в монохромии, за да изтъкне структурата и същината на материята, изграждаща произведението. За своите картини казва:
„Една от основните ми цели в картината е да достигна до онова, което не
може да се разкаже – може би дори до нещо като абсолют на вакуума“.
От същото поколение художници е Свилен Блажев, преминал през фолклорната знаковост в серията „Бъдници“ от 1984 г. и ортодоксалната християнска
иконография на голямоформатните композиции от цикъла „Византия“, започнат
през втората половина на 80-те години и разработван до началото на новото
хилядолетие. В тези ранни картини Блажев колажира метал и груби тъкани, насища и уплътнява колорита, синтезира рисунъка и постига завладяваща пластичност. Изобразителният език е лаконичен, синтетичен, а интересът му към
живописната материя ще изтрие фолклорната и християнската иконография,
както и фигуративността, за да го отведе до безпредметното / абстрактното
през втората половина на 90-те години. През 2003-2004 г. Блажев буквално изгражда цикъла „Квадрати“ чрез многобройни наслоявания на цветни пасти,
обогатени със слама. През цялото си творчество той ще се връща към квадрата,
като го тиражира, вписан един в друг, или го противопоставя на вертикали и
волни арабески (линеарни). Голямоформатните квадрати от цикъла „Без название“ разкриват ярко огромната дарба на Свилен Блажев да подчинява материята, да я поставя в хармония с присъщата му лекота и виталност.
Успоредно с „Квадрати“-те са започнати и сериите „Кръгове“, „Вертикали“ и
„Черти – вертикали“ от 2008 до 2011 година. Те имат чистите минималистични
внушения на самата материя. През 2013 г. Блажев експонира своите обекти в
собствения си склад и категорично потвърждава принадлежността и отдадеността си на минималистичното изкуство, сътворено от него с изключително
качество.
Поколението художници, родени през 50-те години на ХХ век, създават
произведения, в които се откриват допирни точки и гравитации към мини358

малистични тенденции в живописта и обекта, а това са: Станислав
Памукчиев, Людмил Лазаров, Милко Павлов, Атанас Парушев, Димитър
Чолаков и Валери Чакалов. Особено внимание заслужава Николай Найденов
(роден 1959 г.) със своята последователна преданост към редукционистките принципи на минимализма. Неговото творчество се превръща в парадигма за този вид живопис с провокативната си чистота на изказа и скритата
ироничност. Емблематични са картините „Сиво І“ и „Сиво ІІ“ от 2010 г., както
и „Жълто-Billa“ от 2008 година. Определено тези равни цветни плоскости са
плод на семантизация с определена дълбочина и хлад. Самият той споделя:
„че направата на абстрактно изкуство е рисковано – но и самотно – занимание и е по-скоро да поставиш традиционните представи в неустойчива позиция“ [Цанев, Памукчиев, 2014].
Друг художник, отдал се на това движение, е роденият през 1960 г. в
Струмица Кольо Мишев. В годините 1992-1993-а той опъва платната си върху
аморфни, релефни подрамки и ги колорира с пигменти и емулсии. Така се
появява първият цикъл от картини-обекти, озаглавени „Стърнища“, последван от цикъла „Планините“ от 1996-1997 година. В тях наблюдаваме завладяващ синтетизъм между свободния силует и монохромията, провокиращ възприятието ни да ги разчита като мегалити. През 2005 г. Мишев реализира цикъла „Могили“, покривайки платната с хартиена каша, обработена с бял пигмент и емулсия, оставяйки единствено едва различими следи-пулсации на
топло и студено бяло. Този цикъл е истинно проявление на минималистичната живопис.
Равнозначни и съизмерими с редукционистичната идея картини-обекти
създава и Иван Стойчев, използвайки колорирани полиоретанови смоли.
Подобен подход откриваме и при Симеон Симеонов, където формата е сама
за себе си, без да е натоварена с други значения. Румен Богданов последователно и трайно изследва в своята живопис формалните граници на сугестията. В последните си картини той се отказва от всякаква цветност и с овладян
жест се „разхожда“ с черното по бялата повърхност. В картините на Стоян
Куцев, направени след 2000 г., монохромната повърхност е натоварена с кодове, сигнатури и цифри със семантични функции. Определени постижения
са обектите „Преградено І“ и „Преградено ІІ“ от 2006 година. От същата година
са и двете изискани енкаустики на Даниела Ляхова „Без наименование І и ІІ“.
Цветът е редуциран и са гравирани повтарящи се ритмизирани елементи, рационално и прецизно са постигнати завладяващи повърхности.
От родените през 60-те години значими постижения в минималистичната
живопис имат Иво Бистрички, Любен Генов и Николай Петков, който в определени моменти е по-близко до концептуалната абстракция. От родените
през следващата декада ярко се откроява творчеството на Симеон Стоилов,
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както със създаденото в живописта, така и в обектите и инсталациите, които
реализира през последните години.
Определено заслужават внимание и произведенията на Георги Димитров.
Ще си позволя да завърша именно с написаното от него: „Семената, които
посяваме днес, са от съществено значение за утрешната реколта от социални
тенденции“ [Цанев, Памукчиев, 2014]. Същото го е казал преди много години
и Хуан Миро, но малко по-просто.
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