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МУЗИКАЛНАТА ДИКТОВКА
И БЪЛГАРСКИЯТ КУРС ЗА НЕЙНОТО ИЗУЧАВАНЕ
д-р Милена Богданова
преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“- Пловдив
Резюме: Следващото съдържание проследява „пътя“ на учебната дейност „музикална диктовка“, която е неразривно свързана с обучението
на музикалния слух. Представят се информация и коментар за българският теоретико-методически и практически курс за нейното
изучаване.
Ключови думи: Музикален слух. Солфеж. Музикална диктовка.
Abstract: The following content covers the path of the learning activity of
musical dictation which is tightly linked to the development of musical hearing.
There are also comments and further information on the Bulgarian theorymethodic learning course on that topic.
Key words: Musical hearing. Ear training. Musical dictation.
Музикално-теоретичната и практическата дисциплина, чиято основна задача е развиване на активен музикален слух, който да способства
за формирането на всестранно развит музикант, е дисциплината
„Солфеж“. Определението, изказано от проф. Камен Попдимитров през далечната 1956 година все още звучи напълно актуално: „Съвременният
солфеж е музикална дисциплина за изграждане на вътрешното слушане
или музикално-мисловна техника“. [Попдимитров, 1956, с. 13].
Съдържанието на заниманията по солфеж включва три основни
дейности, които са страни на процеса, свързан с осъзнаването на тоновете от мелодията по височина и трайност – солфежиране1, музикално-слухов анализ и музикална диктовка. Солфежирането предхожда музикално-слуховия анализ и музикалната диктовка не само в исторически
план, а и като „ред” на дейностите, тъй като за аналитичната дейност
са необходими музикално-слухови представи, а те се изграждат и
натрупват посредством солфежиране. Музикално-слуховият анализ се
изразява в пълно осъзнаване на отделните елементи от звуковата ма1
Виж: Богданова, Милена. Солфежиране-солмизиране – терминологични уточнения. – В: Музикални хоризонти, 2012, № 3.
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21 терия и възможността те да се диференцират и отразяват. Музикалнослуховият анализ и музикалната диктовка са взаимосвързани и в най-завършения си вид слуховият анализ „се обективизира” в музикална диктовка – дейност, която е „синтезираща, защото в нея се проявяват
цялостно музикалните способности, развити до определено ниво.“
[Славова, 2008, с. 191].
Дейността музикална диктовка се появява за първи път в програмата на Парижката консерватория през 1871 г. Това е годината, в която Амбруаз Томас поема ръководството на консерваторията и въвежда музикалната диктовка като част от изпитите за певци и инструменталисти. Основоположник на изучаването на музикалната диктовка, не само като средство за развитие на слуха, а и като технология на
осъществяване на дейността, е видният френски музиковед, преподавател по хармония и солфеж Албер Лавиняк. С един от своите трудове
– „Пълен теоретичен и практичен курс по музикална диктовка“2, издаден през 1882, той поставя началото на многобройни задълбочени изследвания върху технологията на изработване, методическата последователност на провеждане, многообразните когнитивни подходи и
влияния на дейността музикална диктовка в процеса на развиване на
музикалния слух. Положителното въздействие, което оказва дейността
музикална диктовка върху развитието на музикалния слух, е причина за
бързото ú разпространение и приложение в музикалното образование
на почти всички страни в Европа. За целесъобразното и организирано
провеждане на дейността се създават редица методически и практически разработки, които оформят методика на музикалната диктовка.
Българските музикално-слухови педагози също описват специфичния облик на музикалната диктовка. Ето какво пише през 1967 г. проф.
Иван Пеев: „Музикалната диктовка е аналитико-синтетичен процес,
при който се извършва анализ и синтез на елементите на музикалната
изразност.“ [Пеев, 1964, с. 125]. Значително по-късно, в методическите
си разработки проф. Звезда Йонова също споделя виждането си:
„Диктовките трябва да са образец, който показва безграничните възможности на музикалното изкуство, образец за красота и достъпност
на музикалното съдържание“ [Йонова-Тодорова, 1990, с. 177].
Психофизиологична основа на музикалната диктовка са музикално-слуховите възприятия, представи и понятия, говорно-двигателният
анализ, зрителните възприятия, пръстовата моторно-двигателна па12

2
Lavignac, Albert. Cours complet théorique et pratique de dictée musicale. https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9644299f/f1.item.texteImage.zoom (посетен на 03 май 2021).
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мет и мисловно-двигателният механизъм, свързан със записването на
нотния текст. Традиционно в солфежната практика се използват два
начина за осъществяване на дейността. При единия (въведен още от
Лавиняк), диктуването се реализира на откъси от по два такта, които
се изсвирват три пъти, като последното изсвирване е връзка към следващото двутактие. Този начин на работа е насочен към развитие на
оперативната памет. При другия (въведен от съветската солфежна
школа), диктовката се изсвирва многократно нацяло. Такъв прийом на
диктуване се използва за развитие на дълготрайната памет. Със същата цел може да се записва и музикален откъс, който е заучен наизуст
в предходни занимания по солфеж или фрагмент от творба, която обучаваните изпълняват по специалния си инструмент. Подчертавайки
необходимостта от предварителна работа за подготовка на дейността музикална диктовка, изразяваща се в музикално-слухов анализ, проф.
Александър Текелиев предлага дидактично пособие за самостоятелна
работа върху музикалната диктовка. Обучаваните сами прочитат, изсвирват и анализират предложените от проф. Текелиев образци, което
е предпоставка за подкрепа на слуховото възприятие от зрително възприятие и от двигателен акт. „Нагледността на този начин на работа
подпомага музикалната памет… тази зрителна и двигателна дейност
започва да възниква в представата и при слушане на чуждо изпълнение
…“. [Текелиев, 1991, с. 8]. В съвременната методика на солфежа дейността музикална диктовка запазва своето значение и остава „етап,
без който едно професионално обучение изобщо не може да се финализира“ [Петрова, 2014, с. 221]. Във връзка с осмислянето на художествения опит, свързан с композиционните техники на модалността, разширената тоналност и прочее, съвременните музикално-слухови педагози
изследват, разширяват и променят структурата в реализацията на
дейността. За различните подходи към диктовката в посттоналната
музика, за проблемите при изграждането на усета за многогласие в нетонални условия подробно разказва проф. Ангелина Петрова в труда си
„Когнитивни подходи към музикалния слух и музикалната памет“.
С навлизането на нов тип методи за музикално-слухово обучение,
пред солфежните педагози като основен проблем се поставя въпросът
- върху какъв тип музикален език да стартира формирането на музикално-слуховите представи и възпитанието на музикалния слух. В българската солфежна методика е установена практиката за паралелно развиване на музикалните способности, мелодичният слух и усета за многогласие както в нетонален, така и в тонален функционално-хармони-
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21 чен едноглас и многоглас. В България музикалната диктовка е основно
поле за методико-творческите изяви на редица композитори и музикално-слухови педагози. Доказателство за това е големия брой издадени
дидактични пособия, съдържащи многообразни художествени и конструктивни образци.3 Сред тях „блести“ поредица от три сборника:
„Курс за изучаване на едногласна диктовка”
автори: Ив. Пеев и Здр. Манолов
Това дидактично пособие е създадено като трето по ред спрямо останалите „курсове за изучаване на …“, посветени на проблемите за изучаване на музикалната диктовка. За нуждите на процеса, свързан с развитието на музикалния слух, конкретно по отношение на едногласната
диктовка, през 1974 година авторите създават тази „книга, замислена
като методическо ръководство за преподавателите по солфеж и като
ръководство за самостоятелна работа в къщи на изучаващите солфеж.“
[Пеев. Манолов, 1974, с. 2]. Пособието има ясно разграничени части.
В началото започва с подробен методически очерк от проф. Иван
Пеев, посветен на „въпроси от систематиката и прийомите, които се
прилагат в учебния процес по изучаване на едногласна диктовка“ [Пеев.
Манолов, 1974, с. 5]. Опирайки се на личния си педагогически опит, проф.
Пеев описва теоретични постановки, свързани с последователни стъпки за преодоляване на проблемите при възприемане, възпроизвеждане и
записване на едногласна диктовка. Съобразявайки се със зависимостите между психологическите, дидактическите и методическите особености на музикално-слуховия учебен процес, авторът изяснява и някои
чисто практически моменти свързани с поетапното формиране на умствените действия, като предлага разнообразни подготвителни уп-
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3
Попдимитров, Камен и Константин Константинов. Музикални диктовки.
София: НИ, 1951.; Пеев, Иван и Асен Диамандиев. Музикални диктовки на народностна
основа. Едногласни. Двугласни. Тригласни. София: НИ, 1952.; Диамандиев, Асен.
Интонационни етюди, диктовки и солфежи из френската учебна литература, I, II части.
София: НИ, 1968.; Атанасова, Донка. Двугласни и тригласни полифонични солфежи.
София: Музика, 1975.; Самарджиев, Георги. Полифонични диктовки. София: Музика, 1981.;
Диамандиев, Асен и Дора Славчева. Музикални диктовки върху български народни интонации и метроритми. София: Музика, 1983; Текелиев, Александър. Двугласни и тригласни
диктовки. София: Музика, 1983.; Текелиев, Александър. Тригласни и четиригласни диктовки. София: Музика, 1991.; Славчева, Дора. Курс за изучаване на диктовки в неравноделни
размери. София: Музика, 1992.; Славчева, Дора. Диктовки по солфеж 88+22. София:
Музика, 1992.; Пръвчева, Росица. Солфеж-музикални обучителни практики. София: 2011.
Карагенов, Светослав. Музикално-слухово обучение. Пловдив: 2017.
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ражнения за записване на диктовки и упражнения за нотиране на диктовки под различни начини на диктуване.
Освен подробно разгледана като репродуктивна дейност, проф.
Пеев обосновава мястото на музикалната диктовка и във връзка с продуктивния музикално-мисловен процес, предлагайки редица творчески
задачи. В края на това, първо за България, задълбочено, последователно
и логично изградено научно обследване на дейността музикална диктовка, проф. Пеев представя своя класификация на диктовките, като ги
разделя на диктовки: съобразно съдържанието им; според структурния
момент в урока; в зависимост от формата на провеждането им и др.
Вторият раздел съдържа подбрани от проф. Пеев примери от българското народно-песенно творчество, от творчеството на български и чужди композитори, както и негови авторски етюди. Във всеки от
оформените подраздели, авторът се придържа към основния принцип за
съблюдаване на диалектиката на прехода към усложняване на материала, по отношение на ладови, интонационни и метроритмични особености, заложени в образците.
Третият, последен обособен раздел се състои от диктовки, композирани от проф. Здравко Манолов. В него проф. Манолов по оригинален
начин представя своя авторска концепция от дидактични принципи и
конкретни примери, която позволява оформянето на цялостен системен проект със заглавие - „Метод за ритмично усложняване на диктовката“, оптимизиращ успешно музикално-слуховото възпитание.
„Практиката налага, най-вече поради твърде различните индивидуални
предразположения и възможности на изучаващия практически музикалната диктовка, една друга изходна точка към достигане целите на нашия настоящ курс: тази, която изхожда от метроритмичното начало
на мелодията – компонент, съставен от различни по сложност и трудност за възприемане ритмични явления.“ [Пеев. Манолов, 1974, с. 100] –
пише проф. Манолов, подчертавайки, че така, както метроритъмът,
като елемент на мелодията е неразривно свързан с тоновите височини, така и метроритмичният усет не подлежи на развитие екстрахиран сам за себе си.
„Курс за изучаване на двугласна диктовка”
автори: Ив. Пеев, Здр. Манолов и Св. Кръстева
В увода на разглежданото учебно пособие „Курс за изучаване на двугласна диктовка”, авторите подчертават необходимостта от осъществяване на комплексно музикално развитие на учащите се и споде-
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21 лят разбирането за дисциплината солфеж, като „неотменна предпос-
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тавка при изучаване на цикъла от музикално-теоретични науки“, записвайки, че „ усвояването на простия полифоничен двуглас има за задача
да подготви учащите се музикално-мисловно и слухово за изучаване на
предмета „Полифония“ [Пеев. Манолов. Кръстева, 1973, с. 6]. Пособието
е разделено на шест части, чието съдържание в действителност
структурира един систематичен курс за придобиване на умения, навици и сръчности за възприятие, анализ и възпроизвеждане на двугласно
полифонично творчество. Подробно са описани форми за работа над
предложеното учебно съдържание, без които пособието би имало само
христоматиен характер.
В първата част авторите поместват методически бележки и психолого-дидактични постановки за дейността музикална диктовка. В
основата на способността за успешно записване на двугласна диктовка, авторите поставят активната полифонична памет и свързаните с
нея необходими умения за качествени двугласни възприятия.
Музикалната диктовка се свързва пряко с музикално-мисловните процеси, чиито стъпки са изяснени последователно – постигане на качествени двугласни възприятия, формиране на полифонични музикално-слухови представи, осъзнаване и съхраняване на двугласни музикални явления
чрез целенасочени наблюдения и аналитични дейности, натрупване на
индивидуален опит за субективно преработване на информация, поетапно разширяване на обема на оперативната памет. Авторите дават подробни методически съвети и посочват начини на записване на
двугласна диктовка. Особено внимание е обърнато върху записването
на примери от музикалното творчество и диктовки по памет, което
като форма на работа позволява „натрупване, задържане и продължително запазване в паметта на важни полифонични представи.“ [Пеев.
Манолов. Кръстева, 1973, с. 9]. В тази въвеждаща теоретична част
от пособието е определено точно и подробно съдържанието на музикалната фактура. Не са посочени методични цели за използването ú в
обучението, но следващото съдържание на учебния материал ясно показва използване на нейните удобства за развиване на качествени двугласни възприятия. Така заложената методика се опира на полифоничната фактура, доказвайки положителната ú роля в процеса на музикално-слуховото възпитание.
Материалът от втората част е посветен на упражнения за запознаване и овладяване на прост контрапунктичен двуглас и хармоничен
двуглас. Акцент е поставен върху усъвършенстването на интервало-
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вия усет, като много важно условие за успех при изучаването на двугласна диктовка. Обърнато е специално внимание на специфичните за
двугласната полифонична фактура, образуващи се по два начина мелодични интервали – едни „по естествен „хоризонтален“ път при развитието на дадена полифонична мелодия“ и втори – „по „вертикален“, т. е.
получени от едновременното, но полиметрично движение“ [Пеев.
Манолов. Кръстева, 1973, с. 15] на две контрастно развити мелодии.
Следващата трета част съдържа откъси от музикално-художествени
примери, специално подбрани и насочени към изработване на умения и
навици за анализ на видовете движения при двугласната фактура. В методичните бележки авторите подчертават необходимостта слуховият анализ да обхваща както видовете движения, така и различните
съотношения между гласовете, с което обвързват работата в трета
част със заниманията в четвърта част „Прост полифоничен двуглас –
диатоника“. За разлика от трета част, където упражненията са свързани главно с музикално-слухов анализ, в четвърта част, материалът
се изработва чрез многообразни дейности: солфежиране на единия глас
с едновременно изсвирване на другия; транспониране, предхождано от
анализ на качествена и количествена величина на хармоничните интервали; свирене и записване на двата гласа наизуст; музикална диктовка. Поместените тук секвенции, обработки на народни песни и откъси от музикално-художествени примери въвеждат обучаваните в различните видове контрапунктични движения в порядъка, в който се изучава строгия полифоничен стил по системата на Йозеф Фукс. В петата част, материалът съдържа секвенции и различни примери за диктовки, във всеки от които е заложена определена слухова дидактична
задача, свързана с развитието на усета за двуглас във функционално-хармонично отношение.4 В авторските образци на прост полифоничен двуглас ясно личи стремеж към осъвременяване на строгите полифонични норми, откъсите са „с по-ново третиране на структурата на
полифоничния строеж, главно във функционално-хармонично отношение.“ [Манолов. Христов, 1977, с. 3]. В последната шеста част, авторите поместват откъси от музикално-художествени примери, които съдържат специфични качества и елементи на полифоничния строеж –
низходящи и възходящи имитации в различни интервали, канонически
секвенции, канони, фрагменти от вокални и инструментални фуги.
4
За подробни анализи и методически бележки виж Богданова М., Музикалнопедагогически и теоретични възгледи на проф. Здравко Манолов в областта на музикално-слуховото развитие, Пловдив: 2018
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21 Подбраните музикално-художествени откъси и композираните конструктивни примери, съпроводени от методическите указания, предоставят възможности за задълбочена и последователна работа, насочена към придобиване на умения за възприемане, анализ и записване
на двугласна диктовка. Едновременно с това, аналитичните наблюдения над предоставения материал водят обучаваните към „пълно и активно осъзнаване на полифоничните явления.“ [Пеев. Манолов.
Кръстева, 1973, с. 11].
„Курс за изучаване на тригласна и четиригласна диктовка”

18

автори: Ив. Пеев и Здр. Манолов
Съдържанието на тази „книга“ – както я наричат нейните автори
– представя поредното дидактично пособие от цикъла методични трудове, което е насочено към разнообразните проблеми, свързани с дейността многогласна музикална диктовка в обучението по солфеж. Тук
акцентът е поставен върху теоретичното и практическото овладяване на отделните етапи, необходими за постигане на обявената за основна цел на труда - техниката за осъществяване на тригласна и четиригласна диктовки. Настоящият курс е разделен на две части. В първата, чийто автор е Иван Пеев, са дадени методически указания за активизиране на слуховото внимание по отношение на възприемане, запомняне и записване на хармонична четиригласна диктовка. Предложени
са логически подредени методи и прийоми за задълбочаване на музикално-мисловния процес, за създаване на начални творчески умения, както
и за изграждане на навици за самостоятелна работа. Втората част е
посветена на полифоничния триглас. Авторът Здравко Манолов предлага образци, които са систематизирани по проблемност и по специфичност на съставляващите ги елементи. Разпределени в отделни подраздели, те подпомагат както музикално-мисловния процес, така и практическите дейности, свързани с възприемането, анализирането и възпроизвеждането (посредством нотен запис) на тригласни последования. Идеите, заложени в конструктивните примери във всеки от подразделите, са непосредствено и веднага развити и „подкрепени“ с примери из музикалната литература, с което обучаваните не остават
само в полето на техническото овладяване на елементите на тригласното изложение, а се запознават и с тяхното приложение.
Българският курс за изучаване на музикална диктовка е уникално методическо пособие, представящо система, съобразена с установените закономерности в ученето, с индивидуалните особености
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при формирането на личността и нейното психологическо развитие.
Използваните за илюстрация конструктивни примери посочват „извървян път“ към живата музикална тъкан, а в съчетание с предложените
откъси из музикалната литература, те завършват дидактическата
идея, с която курсът за изучаване на музикална диктовка е представен
като поетапно разгърната методика.
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ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“ В АМТИИ
„ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ - ПЛОВДИВ
Цветанка К. Коловска
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Резюме: Национална програма „Мотивирани учители“ стартира през
2020 година по инициатива на МОН в отговор на растящата нужда от
учители, мотивирани и подготвени за работа в определени райони с
уязвими общности, както и с потенциал и нагласа за професионално
развитие. Дейностите по програмата разкриват положителните
страни и предизвикателствата за специалистите, заявили желание да
придобият допълнителна квалификация „Учител по музика“.
Ключови думи: национална програма, учител, мотивация
Abstract: The National “Motivated Teachers” Program was launched in 2020 at
the initiative of the Ministry of Education and Science in response to the growing
need for teachers motivated and prepared to work in certain areas with
vulnerable communities, as well as with potential and attitude for professional
development. The program activities reveal the positive aspects and challenges
for the specialists who have expressed a desire to acquire an additional
qualification “Music Teacher”.
Keywords: national program, teacher, motivation
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Осигуряването на подготвени и мотивирани педагогически специалисти за училищното образование е сред приоритетите в стратегическите цели на МОН. Днес все по-често учителите са изправени пред
предизвикателства, част от които са продиктувани от новото време,
но също и от такива, резултат на ненавременни или неадекватни образователни политики. Музикалнообразователната система в България
непрекъснато е изправена пред необходимостта да се актуализира,
отговаряйки на променените условия в обществения живот, пазара на
труда, потребностите и музикалните интереси на децата и ученици-
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те. При това националният облик на музикалното обучение и възпитание в общото училище следва да се съхрани, адаптира и развива. Наред
с постиженията на съвременната българска музикална педагогика и
интегриране на световните постижения в областта, следва да се отбележи, че в исторически план музикалното обучение в България„започва
развитието си по пътя на приобщаване на специфичното (фолклорното, националното) към общозначимото“ [Славинска, 2019, с. 175]. И тук
днес с особена острота се поставя въпросът за мястото на предмета
Музика в училище и ролята на изкуството музика за творческото мислене, разгръщане на творческите заложби в детска възраст и иновациите в реалния живот.
Реформите във връзка със съкращаване на учебните хорариуми по
предметите от културно-образователна област “Изкуства”се отразяват на педагогическата норма труд за преподавателите по Музика и
Изобразително изкуство. Обуславя се необходимостта от кадрово
обезпечаване на училищната система с нужните специалисти, чиято
добра професионална подготовка и мотивация осезателно се чувства.
В по-малки населени места, в по-отдалечени райони с демографски и
социално-икономически проблеми, в малки училища, както и такива със
слаби образователни резултати факт са тревожните данни за липса
на учители или действащи учители неспециалисти, принудени да допълват норматива си, като водят учебни дисциплини, за които нямат необходимата професионална квалификация. Освен неудовлетворение от
заплащането, часовете, водени от неспециалисти,сериозно възпрепятстват образователното качество.
По данни, предоставени от Центъра за информационно обслужване
в образованието, към момента в училищното образование се констатира недостиг на учители по STEM5, като към 2028 година с прогнознияброй учители с право на пенсия този брой значително ще се увеличи.
5
STEM e образователен подход, познат от края на XX век под различни форми, като през
последните години придобива особена популярност сред педагози и родители. Терминът STEM /
Science, Technology, Engineering, Math/ най-общо се свързва с Наука, Технология, Инженерство,
Математика, като идеята не е в тяхното формално обединяване, а в основния замисъл за образование, което успява да интегрира теория и практика по начин, близък до реалния живот. Това,
от своя страна, предполага целенасочен интегритет между учебни предмети, професионални
умения на учителите и хибридна учебна среда, при който на децата се демонстрира как науката
на практика става част от ежедневието. Образователният подход STEAM, включва изкуства,
дизайн /Arts/ и е вариант на STEM с важното присъствие на изкуствата. Днес изкуствата и
обучението чрез тях са важна част от концепцията за разгръщане на творческия потенциал на
детската личност, което определя и значимото им място в STEАM-базираното образование.
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комисия за 2019 година под наслов „Обзор на образованието и обучението“ – специално внимание към възможностите за по-гъвкав достъп до
учителската професия с цел да се преодолее недостигът на учители по
определени предмети в райони с уязвими общности.
В отговор на проучвания и анализи през последните няколко години
Министерството на образованието и науката стартира национална
програма „Мотивирани учители“. Моделът на националната програма и
дейностите, заложени по нея, са част от държавната политика за
обезпечаване на предучилищното и училищното образование с кадри за
ефективна професионална реализация.
При старта на програмата от съществено значение са няколко
концептуални акценти, които в процеса на реализация се оказват работещи и стратегически перспективни:
- програмата е съобразена с реалните социални потребности да се
компенсира недостигът на учители (насочена е към райони с уязвими
общности в страната, определени учебни дисциплини, видове
училища);
- програмата предвижда придобиване на допълнителна квалификация „Учител по… „ от действащи учители и специалисти в системата
на училищното образование;
- програмата осигурява допълнителни обучения за специалисти с
висше образование, различно от педагогическото,мотивирани да работят като учители.
Конкретно за осигуряване на специалисти по музика, при добра реализация тези идеи имат смисъл за преодоляване на проблемите в малки
училища, при работа „в трудна и специфична среда“ в засегнати райони.
Националната програмата „Мотивирани учители“ се разработва
през 2019 г, но официално стартира с публикуването ú на страницата
на Министерството на образованието и науката с РМС №285/30.04.2020
г. Разгръщането на дейностите се предвижда в периода 2020-2022 г.,
като за реализацията им се планира бюджет от 1 700 000 лв.
Общата цел предвижда осигуряване на подкрепа за проблемни райони и малки училища, която се изразява в комплекс от мерки: на първо
място - мотивиране на педагогически специалисти за справяне с реалната образователна среда чрез включването им в обучения за придобиване на допълнителна квалификация. Важен момент в концепцията на
програмата е диалогът с висши учебни заведения и обучителни организации за интегриране на опита и добрите практики, които предлагат
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за подготовка, адаптация и мотивиране на учители. Дейностите по
подготовката са обединени в три основни групи:
- дейности за осигуряване на мотивирани учители и специалисти,
без преподавателски опит и/ или квалификация, добре подготвени и с
нагласа за работа в реална предизвикателна училищна среда със специфични проблеми – ниски образователни резултати на учениците, идентифицирани проблеми от социоикономически, демографски и др.
характер;
- дейности за осигуряване обучения на специалисти без педагогическа квалификация или с придобита професионална квалификация „учител по…“, но без опит в училищното образование. Този модул предвижда
обучителни дейности за придобиване на педагогическа подготовка и
практически опит;
- дейности за осигуряване на обучения на действащи учители за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“.
По-конкретните цели са свързани с:
- кадрово обезпечаване на училища, в които има констатиран недостиг на учители;
- мотивиране на действащи учители с професионален опит за работа в проблемни райони и училища;
- интегриране на обединените усилия на висши училища, институции и обучителни организации в подготовката и осигуряването на мотивирани учители;
- споделяне на постиженията и добрите практики, реализирани в
училища с идентифицирани проблеми.
В този аспект са очакваните резултати:
- обезпечаване на училищното образование с професионално подготвени педагогически специалисти. Част от тях се очаква да бъдат
нови учители, с което в определена степен би могло положително да се
повлияе на недостига на педагогически кадри по определени предмети
в приоритетни населени места;
- повишаване качеството на училищното образование в райони със
специфични проблеми – образователни, социални, икономически, демографски, което да стимулира постиженията на учениците и възможностите за тяхната реализация в живота. Същевременно
В програмата имат възможност да се включат:
- учители от цялата страна, които отговарят на условията, посочени в програмата;
- висши училища с програмна акредитация по професионално на-
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обект на националната програма;
- училища с установени проблеми в съответствие с целите на
програмата.
През учебната 2020/2021 година в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“
стартира обучението на учители от цялата страна по националната
програма „Мотивирани учители“ с цел придобиване на допълнителна квалификация „Учител по музика“. Участниците не са специално селектирани
и са изключително разнородно подготвени като база знания за музиката,
музикални умения и компетентности, необходими за профила на учителя
по музика. Преобладават специалисти с професионална квалификация
„Учител по…“ (история, български език и литература, физическо възпитание, начална педагогика), но без професионална подготовка по музика.
Прави впечатление, че всички имат известен музикалнопедагогически
опит, макар на неспециалисти – като заместващи учителя-титуляр по
музика; допълващи норматива си с часове по музика; ангажирани с извънкласни дейности, отчасти засягащи и музикални дейности.
Преките ми впечатления са за прекрасни, мотивирани хора, които
доброволно са се включили в програмата и полагат сериозни усилия за
придобиването на компетентности, отговарящи на квалификацията
„Учител по музика“. Затрудненията, които срещат, основно бих обособила в няколко аспекта:
Спецификата на учебния предмет Музика и овладяването на базисни музикални умения, които учителят по музика следва да владее. Тук
сериозни затруднения предизвика непознаването на елементите на
нотното писмо, затрудненията при пеенето по ноти, самостоятелното разучаване на песенния материал, познаване на елементите на музикалната изразност, интегрирането на знания от други музикални
дисциплини с отношение към обучението по музика, използване на музикален инструмент в обучението по музика.
Недостатъчната подкрепа на част от работодателите за осигуряване на време и ресурси за ефективно участие на учителите в обучителния курс.
Трябва да се отбележи, че въпреки затрудненията в условията на
епидемична обстановка,първият випуск учители, обучаващи се в АМТИИ
„Проф. Асен Диамандиев“ по национална програма „Мотивирани учители“ за придобиване на допълнителна професионална квалификация
„Учител по музика“е на прага на финала. Изводите могат да се обединят около няколко основни моменти:
Реализацията на дейностите, заложени по програмата, дава реал-
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ни възможности за придобиване на знания, умения и компетентности
съобразно професионалния профил „Учител по музика“.
Конкретно за придобиване на допълнителна квалификация „Учител
по музика“ по националната програма „Мотивирани учители“ е необходим специално подготвен учебен план, който да осигурява квалификационен минимум, необходим за реална музикално-педагогическа работа
в условията на училищното образование.
Обучителният курс подобрява мотивацията на учителите за участие в други квалификационни дейности.
Студентите успешно издържаха практическия държавен изпит
„Урок по музика в клас“, демонстрирайки потенциал за музикално развитие, желание и възможност да приемат предизвикателствата да придобият професионален опит и обогатят практиката си в реална учебна
среда в заниманията по музика. Всеки учител по музика изгражда свой
стил на работа като „… израз на конкретно-диалектното“ [Георгиев,
2020, с.1487], съответстващ на виждането му за музиката като учебен
предмет и ролята на музикалния педагог. Надявам се, че всеки колега,
обучаващ се по програмата, се е убедил, че за да отговори на реалните
потребности, интереси и способности на учениците, за да влезе в ролята истинския учител по музика са необходими както много любов към
музиката, така и уважение към професионалната компетентност на
учителя по музика. А „широкото популяризиране и приложение на добрите
практики би открило нов път у много деца за занимание с музикално изкуство, към изграждане на добра художествена музикална култура и музикална грамотност“ [Коловска, 2019, с.52].
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Проблеми в началния етап на обучението по симфонична
оркестрация – хармония в дървена духова група
гл. ас. д-р Георги Д. Шамлиев,
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив
Резюме: В доклада са поставени акценти върху теоретични въпроси,
свързани с възлагането на хармония в дървената духова група. Целта е
да се очертаят важни основни положения, които да послужат за ориентир в началния етап от обучението по дисциплината оркестрация.
Извеждат се и практически правила, касаещи правилното изписване в
съкратен вид на щрихите тремоло легато и тремоло вибрато.
Ключови думи: оркестрация, обучение по оркестрация, хармония, дървена духова група, тремоло легато, тремоло вибрато.
Problems in the initial stage of symphony orchestration
training – harmony and woodwind section
Chief Ass. Georgi D. Shamliev, PhD
AMDFA “Prof. Assen Diamandiev” – Plovdiv
Resume: The main accents in this report are different theoretical positions
which review the assignment of harmony in the woodwind section. The aim is to
outline important rules and features which to serve as a guide in the initial stage
of training in the discipline orchestration. The development also examines some
practical rules for correct notation in shortened form of tremolo legato and
tremolo vibrato.
Key words: orchestration, orchestration training, harmony, woodwind section,
tremolo legato, tremolo vibrato.
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Симфоничната оркестрация е дисциплина, която обединява няколко
области на теоретичното музикознание – инструментознание, хармония, полифония, музикални форми и др. Сред тях инструментознанието
се откроява с ключовата си роля за подготовката на ученика/студента по проблеми, отнасящи се до компетенциите на всеки опитен ор-
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21 кестратор. От това следва, че дисциплината е препоръчително да се
изучава в аспект, който обезпечава непосредствена релация между „сухата” теория за инструмента и практическото му приложение в класическия малък симфоничен оркестър6.
Задълбоченото познаване на инструментите, в „услуга” на оркестрацията, налага студентът да стъпи върху два основни фундамента – изпълнителски възможности и употреба на инструмента в оркестъра:
1. Изпълнителски възможности на инструмента са „ неговите динамически, темброви, диапазонно-регистрови, технически и щрихови
качества” [Абрашев, 1995, с.49]. От особено важно значение е да се
сформира ясна представа за динамическите възможности на духовите
инструменти (дървени и медни) в различните им регистри – нисък, среден и висок. Това е продиктувано от един основен принцип в оркестрацията: два инструмента да се поставят в равни регистрови условия по
отношение на динамически възможности. С други думи, съпоставянето
на инструмент в силен динамически регистър със слаб регистър на
друг инструмент ще доведе до накърняване на звуковия баланс.
2. Употребата на инструментите в симфоничния оркестър
предполага визия върху: място на инструмента в оркестровата партитура; принципи на подреждане и изключения; явлението транспониране,
а от там и появата на видови (транспониращи) инструменти; удвояване на гласовете; изясняване за кои елементи от музикалната фактура
инструментът е най-подходящ – мелодия, бас, хармония, вътрешни гласове, педални тонове, контрапунктични гласове и др.; комбинирането
на инструментите, включително и оказването на „другарска взаимопомощ” – за последното се има предвид, че инструменти от други оркестрови групи подсилват по-слабо застъпен фактурен елемент, с цел изравняването му в общия оркестров план; важен момент е и организирането на елементите от музикалната фактура, т.е. оркестър в един,
два, три, четири плана.
Употребата на инструментите в оркестъра, не на последно място,
засяга и някои практически умения, липсата на които често затруднява
студентите. Такъв е случаят със съкратеното изписване на тремоло
легато и тремоло вибрато – щрихи, които намират широко приложение
в оркестровото писмо. С тези съображения превантивно въведох в дис-
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6
С учебна цел оркестрациите са предназначени за малък симфоничен оркестър
или както още е известен двоен състав дървени духови инструменти, т.е. две флейти,
два обоя, два кларинета, два фагота. По правило от състава на дървените инструменти се определя броя на инструментите от другите оркестрови групи.
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циплината инструментознание методически насоки, които да послужат за ориентир както по отношение на използваните щрихи, така и
за начина им на изписване. За целта е достатъчно учащият да си изясни три момента:
1. Какъв щрих е използван?
2. На колко метрични времена са разположени повторенията на
нотите?
3. Каква е ритмическата пулсация?
Нека да разгледаме следващия конструктивен пример и следвайки горепосочения алгоритъм, да определим щриха и начина му на изписване:
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Пр. 1. Пълно изписване (по звучене) на щрихите

В Пр.1 а) първо – има щрих тремоло вибрато – повтаряне на два
еднакви тона; второ – повторението обхваща по половин време, т.е.
трябва да напишем осмини ноти: с2-g1-e1-c1 и т.н.; трето – ритмическата пулсация е организирана в шестнадесетини, следователно е нужно
да добавим общо две отвесни черти.
В Пр.1 б) първо – има щрих тремоло легато – повтаряне на два различни тона; второ – повторението обхваща четири времена, т.е. трябва
да напишем цели ноти: c2-g1; трето – ритмическата пулсация е организирана в осмини, следователно е нужно да добавим една отвесна черта.
Пр.1 в) изисква повече комбинаторика, но се спазва същият ред на
разсъждения.
Следва съкратено изписване на посочения конструктивен пример:
Пр. 2. Съкратено изписване на щрихите

Важно е да се направи уточнението, че по правило в партитурната
страница първо се изписват нотите по начина, по който трябва да се
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21 изпълнят и след това да се премине
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в съответното съкратено

обозначение:
Пр. 3. Правило за изписване в партитурата
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До този момент изяснихме, че за успешното въвеждане в дисциплината симфонична оркестрация е необходимо да се създаде една широка
и много стабилна теоретична основа. Без познаването на инструментите, на изпълнителските им възможности, диапазон и употреба в оркестъра, би било немислимо да се премине към оркестриране. Също
така, от съществено значение е „въоръжаването” със знания да се съпровожда и с множество анализи на световните оркестрови образци:
да се учим от майсторите, да ги имитираме, е добра отправна посока
по пътя към усъвършенстването.
Изграждането на специфично оркестрово мислене, отличаващо се
от клавирното изложение на дадена творба, е най-същественият и отличителен момент в оркестрацията. То се основава на инструментално-изпълнителска култура, хармонично и полифонично мислене, познаване на структурните закони, от които се изгражда всяка композиторска
идея, поглед за различните явления и стилове в историческия развой на
музикалното изкуство. Постигането на широк музикален мироглед ни
задължава да подходим към дисциплината с нужната методическа целесъобразност, с потребността да се съобразим и спазим един от основните принципи в преподаването: да се следва логиката от лесно към
постепенно усложняване на поставените задачи.
Приоритетът да се степенуват знанията по трудност ни убеждава, че първите занимания по оркестрация е резонно да се съсредоточат към един елемент на музикалната фактура, към една оркестрова
група, към един план в оркестъра. Несъмнено подобна идея ни отвежда
до темата за хармонията – онзи фактурен елемент, който се явява базисният фундамент за разгръщането на всяка музикална мисъл.
Постигането на темброва хомогенност между инструментите е
основната цел на начинаещия оркестратор при раздаването на хармонични гласове. Използването на еднакви инструменти в еднакви или
близки теситурни регистри е най-доброто условие за постигане на еднородна звукова маса. Тук можем да отбележим, че поверяването на хармония и бас на струнно-лъковите инструменти – оркестрова група, не-

надмината и без конкуренция по отношение на темброва близост – е
възможно най-леката задача. Достатъчно е раздаването на гласовете
на теситурен принцип, а при различни щрихи или ритъм в хармонията,
най-често се прибягва към уеднаквяване движенията на лъка.
Поставянето на хармония в медната духова група е една степен
по-проблематично, в сравнение с щрайха. От една страна инструментите – тромпети, валдхорни, тромбони и туба – са с различен тембър.
От друга страна се обособяват две самостоятелни формации от еднакви инструменти, които при необходимост могат да поемат функцията на хармонията. На първо място това са четирите валдхорни.
Трудността при оркестрирането тук произтича от особеностите на
валдхорната и употребата ú в оркестъра – преди всичко „кръстосаното раздаване” на гласовете, както и че в зависимост от ключа на който се нотира, тя се превръща в ниско или високо транспонираща.
Добавяйки обстоятелството, че съвременната валдхорна е в строй „F”
налага оркестраторът допълнително да е усвоил техниката на транспонирането и правилно да се ориентира за посоката и интервала на
преместването. Не на последно място – правилният подход при удвояване на баса е да се прибегне до фаготите, а не до тромбона или тубата, които биха надделели и с това да се наруши общият баланс.
Втората сравнително самостоятелна формация се сформира от
наличието на три тромбона в медната духова група. Обичайно за тях е
акордите да се разписват в широко разположение, макар да има случаи,
особено при по-висока теситура на хармонията, да се прибягва и до
тясното разположение. И в двата случая се налага към тромбоните да
се добавят един тромпет или две валдхорни, които са два пъти по-тихи
в силна динамика от останалите медни инструменти.
От изложените постановки е очевидно, че оркестраторът трябва
да надгради своите компетенции. Освен да се съблюдава регламентираното раздаване на гласовете, т.е да се спазва естественият теситурен ред на инструментите, е необходимо добро познаване и овладяване спецификите на всеки меден инструмент. Тук се има предвид не
само динамическата неравнопоставеност между тях (валдхорната), но
и характерни съчетания помежду им, които в практиката са се наложили като особено ефективни.
Възлагането на хармония за дървените духови инструменти се очертава като един от съществените проблеми в началния етап от обучението по оркестрация. Основната причина е, че всеки представител
от групата притежава ярка темброва индивидуалност и дори звучи
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21 различно във всеки регистър. Към това може да се добави и доводът, че
инструментите притежават различни динамически възможности, което би създало трудности при съчетаването им.
Множеството проблематични моменти около дървената духова
група ми дава основание да насоча вниманието си към три основни положения, които да послужат за ориентир и същевременно да обезпечат
обучителния процес:
1. Броят на гласовете да отговаря на броя инструменти. Това осигурява изравненост на хармоничните гласове по отношение на динамика и плътност. Всяко нарушаване от изискването ще доведе до надделяване на един или друг инструмент7:
Пр. 4. Баланс между гласовете и броят на инструментите

В първия от непозволените варианти се вижда, че двете флейти
свирят най-високия глас (g2) в унисон, докато останалите две партии
са поверени между двата обоя. Такова разпределение нарушава изискването за равен брой инструменти. С други думи, една от партиите се
свири от два инструмента (флейти), а останалите партии от един
инструмент. В случая, това ще доведе до надделяване на тонът g2 над
другите, а от там и липсата на звукова изравненост по отношение на
плътност и динамика. Аналогични са и следващите непозволени варианти от конструктивния пример.
2. Да не се комбинира един инструмент в силен регистър с друг в
тих регистър. Това е едно от най-важните и фундаментални положения, особено що се касае до дървените духови инструменти. Познавайки
динамическите възможности в различните им регистри, можем да обобщим, че основният проблем възниква при хармонични гласове, разположени в границата на първа октава. В тази теситура два инструмента звучат силно: ниският регистър на обоя (b-g1) и високият регистър
на фагота (c1-d2). Същевременно в същия диапазон флейтата (нисък
регистър за инструмента) звучи тихо. От тези най-общи констатации следва извода, че при съчетаването на инструментите в граница-
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Илюстративните нотни примери за дървената духова група са взети от
Божидар Абрашев „Симфонична оркестрация. Общи положения”, Музика: София, 1996,
стр. 196-198
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та на първа октава, винаги трябва да се подхожда с необходимото
внимание. Следващият пример ясно илюстрира коментираните
положения:
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Пр. 5. Съчетаване на инструменти според динамическите възможности

В Пр.5а) на пръв поглед всичко изглежда правилно. Спазени са теситурният принцип и равният брой застъпени инструменти – по един за
всеки глас. Проблемът възниква от използването на обоя в ниския си регистър, който ще надделее над още слабите флейти. Затова Божидар
Абрашев предлага в тази теситура флейтите да се съчетаят с кларинетите. Поучителен случай имаме и в Пр.5д), където кръстосаното раздаване на гласовете води до звуковото надмощие на фаготите, най-вече на
тона „е1”. Предложението на автора този път е да се запази изборът на
инструментите, но да се предпочете вариантът с наслагване при раздаване на хармонията. Възможен е и друг подход – да се комбинират обоя и
фагота, които в този регистър динамически са изравнени. Това позволява
еднакво успешно да се приложат наслояването или кръстосаното раздаване на партиите. Единствено обграждането би било неуместно – обоят
няма в диапазона си „g”, а за фагота е неприемливо да звучи над него.
От горния пример можем да извлечем и една друга важна закономерност: инструментите и теситурното им разположение предопределят
избора за раздаването на гласовете – наслагване, кръстосване или обграждане. Затова препоръката към начинаещия оркестратор е винаги
до изхожда от конкретната ситуация, а да не се доверява на предварително избран вариант.
3. Еднакви инструменти за хармонията. Постановката, че най-добрият вариант за постигане на хомогенност в хармонията е да се използват еднакви инструменти, се явява проблематично условие при поставяне на хармония в дървените духови инструменти. Очевидно е, че
при тригласни, четиригласни акорди, поради двойния състав на групата,
е невъзможно да се спази това изискване. По тази причина са се наложили някои компромисни варианти, които не нарушават общия баланс.
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21 Приоритетно употребата на еднакви инструменти или смесване-
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то им с други може да се подреди с цифров израз по следния начин:
а) 4;
б) 3+1;
в) 2+2;
г) 2+1+1;
д) 1+1+1+1.
От разясненията до този момент става ясно, че първият пример
с използването на четири еднакви инструменти е неприложим за дървената група. Вторият най-оптимален вариант е възможен, ако се използват инструменти от едно семейство, например: две флейти и алтова флейта, два обоя и английски рог и т.н. При следващите комбинации се забелязва нарастване броят на различните инструменти, с
което се затруднява хомогенността на звука. Що се касае до Пр.5д) –
„трябва да се отхвърли като по принцип неприемливо решение”
[Абрашев, 1996, с.193].
От гледна точка на оркестрацията, тембровата близост на инструментите и обертоновият принцип при раздаването на гласовете
имат основно значение за осигуряването на компактна, балансирана
звучност в оркестъра. От тази теоретична постановка следва, че колкото повече еднакви или еднородни инструменти притежава дадена оркестрова група, толкова по-лесно може да се постигне изравненост по
отношение на тембър и плътност. От този ракурс, поставянето на
хармония в оркестровите групи се степенува по трудност: най-лесно
– в щрайха; следват медните, с оглед на това, че разполагат с достатъчен на брой еднакви инструменти – четири валдхорни и три тромбона; най-трудно – при дървените инструменти, основно заради силно
индивидуалната им темброва природа.
Поставените акценти в доклада са с оглед на проблематика, свързана с дисциплината симфонична оркестрация, по-конкретно – с началния етап от обучението. Освен извеждане на практически правила
(правилното изписване в съкратен вид на щрихите тремоло легато и
тремоло вибрато), изследването се съсредоточава върху темата за
хармонията (особено – в дървената духова група). Вниманието се насочва върху три основни момента: застъпването на гласовете от равен брой инструменти, динамическите им възможности в различните
регистри и вариантите за комбиниране, с оглед максимално да се запази темброва хомогенност. С това не се изчерпват проблемите на обучението по оркестрация. Остават съображенията при оркестриране,
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свързани с работа върху клавирен откъс, който трябва да бъде пригоден за оркестъра, в това число и броят на хармоничните гласове да
бъде изравнен до три или четиригласен. Така в симфоничната партитура ясно ще се очертае хармоничният план в оркестъра.
Изведените теоретични положения и практически насоки в настоящото изложение дават необходимата основа за началния етап от обучението по дисциплината симфонична оркестрация.
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Нагласите на студентите към създаването
на нови хибридни специалности в областта
на изкуството
Лилия В. Бабакова – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“
Резюме: в настоящата статия се разглежда една анкета за нагласите
на студентите към създаването на нова хибридна педагогическа специалност по музика и изобразително изкуство. Направено е пилотно
проучване сред 32 студенти, изучаващи педагогика на обучението по
музика и по изобразително изкуство. Резултатите показват, че студентите имат предимно положителни нагласи към хибридната педагогическа специалност и предимно бъдещата реализация, която би осигурила тя. От друга страна, налице е и лек скептицизъм по отношение на
това дали самите студенти биха могли да съвместят дисциплини,
свързани с две различни изкуства.
Summary: This article examines a survey of students’ attitudes towards the creation of a new hybrid pedagogical specialty in music and fine arts. A pilot survey
was conducted among 32 students studying the pedagogy of music and fine arts
education. The results show that students have mostly positive attitudes towards
the hybrid pedagogical specialty and mainly the future realization that it would
provide. On the other hand, there is a slight skepticism as to whether the students themselves could combine disciplines related to two different arts.
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Изкуството е феномен, благодарение на който хората възприемат
света естетически. Изкуството помага на хората да балансират и
организират своя емоционален живот. Много хора посещават уроци по
изкуства още от детската градина и училище. Художественото образование има много функции: помага на хората да разбират своята история, държава и изразяват своята вярвания; повишава сензитивността на сетивата като виждане, слух и вкус; учи на морални ценности;
отглежда индивиди, които зачитат свободата на речта; помага на хората да развият набор от ценности [Mercin and Alakuş, 2007, цит. В
Gerçeker, C., 2018].
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Иначе казано, изкуството е ефективен начин, който позволява на
хората да научат своята история или да конструират своя собствена
перспектива. Защото изначалната функция на изкуството е да помогне на хората да разберат кои са те и това, в което вярват [Anderson,
2003].
Нагласата се определя като предразположеност на индивидите да
възприемат, оценяват и действат към дадено явление. Тя има три компонента: когнитивен (познавателен), който включва знанието на човека към обекта; афективен (емоционален), т.е дали човекът има положителни или отрицателни чувства към обекта; и поведенчески компонент
или как човек действа или се държи към обекта[Джонев, С., 1996].
Нагласата или склонността на човек към учебния материал, преподаватели и институция оказва влияние върху академичните му резултати и
постижения. Ето защо не е учудващо, че съществуват много изследвания за връзката между нагласата и академичните постижения в педагогическите и психологически образователни научни списания.
Нагласите могат да бъдат оценени по различни начини и се считат
за важни поради предполагаемото им влияние върху възприемането на
социалния и физическия свят, както и върху избора и поведението на
хората [Albarracín, Wang, Li, Noguchi, 2008;Petty& Brinol, 2010, 217].Веднъж
формирани, нагласите оказват влияние върху обработката на информация; докато информацията се обработва, мотивацията за нова информация се комбинира с кореспонденция на отношението, което води до
оценка и подбор на нова информация [Bohner, Dickel, 2011, 411].
Целта на настоящето проучване е да установи как варират положителните и отрицателните нагласи към създаването на хибридна педагогическа специалност по музика и изобразително изкуство по пол,
курс на обучение, специалност и желание за реализация след
завършване.
Метод на изследване: авторска анкета, състояща се от 20 твърдения, половината, от които са с положителна конотация към създаването на хибридна педагогическа специалност по музика и изобразително
изкуство, а другата половина имат отрицателна семантика. Анкетата
се състои от твърдения, които са насочени към кандидатстване в тази
специалност (напр. Вярвам, че специалност като „Педагогика на обучението по музика и изобразително изкуство“ ще бъде много успешна и
атрактивна за бъдещите студенти); учебния процес (Намирам за подходящо студентите да учат дисциплини, свързани и с музиката, и с
изобразителното изкуство) и професионална реализация (Смятам, че в
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21 специалността „Педагогика на обучението по музика и изобразително
изкуство“ има много бъдеще за професионално развитие).
Изследвани лица: 32 студенти от специалностите „Педагогика на
обучението по музика“ и „Педагогика на обучението по изобразително
изкуство“. От тях 32% са момчета, а 68% - момичета; от първи курс –
60%, втори курс – 3,2%, трети курс – 22,6% и от четвърти курс – 16,1%.
Съотношението между студенти от „Педагогика на обучението по музика“ и „ Педагогика на обучението по изобразително изкуство е почти
еднакво. От студентите, взели участие в анкетата, 6,5% биха искали
да се реализарат като учители в детска градина; 22,6% - като учители
в начален етап на обучение; 38,7% - в прогимназиален и гимназиален
етап на обучение; 19,4% - в частна школа и 12,9% са посочили, че биха
искали да се реализират в друга област.
Резултати
Изследване на структурата на анкетата
За да се провери дали семантично е издържана анкетата, бе проверена нейната структура чрез клъстърен анализ. На фиг.1 е представена дендрограма на разпределението на всичките 20 айтеми
Фиг.1. Клъстърен анализ на твърденията в анкетата
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От дендрограмата, представена на фиг.1 ясно се вижда, че са
налице две разклонения. В едното влизат всичките 10 твърдения, представящи положителните нагласи на студенти, а останалите 10 – отрицателните. Този анализ потвърждава структурата на замислената
от нас анкета и може да се твърди, че изследваните лица са разбрали
замисъла на всяко едно твърдение.
След като проверихме валидността на анкетата, бе приложен и
анализ на надеждността чрез коефициента „алфа на Кронбах“. За скала
„Положителни нагласи“ получихме много висока надеждност (α=0,919), а
за скала „Отрицателни нагласи“ - 0,894. Високата надеждност и валидност показват, че анкетата е разбираема и измерва нагласите на студентите към създаването на нова хибридна педагогическа специалност по музика и изобразително изкуство.
Съпоставителен анализ на равнището между „Положителни нагласи“ и „отрицателни нагласи“
На табл.1 са представени описателни статистики за нивата на
двете скали.
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Табл.1 Описателни статистики

N

Минимум

Максимум

Средно

Стд.
отклонение

положителни нагласи

30

17.00

70.00

55.4667

15.57348

отрицателни нагласи

30

12.00

63.00

40.1667

15.69336

От табл.1 се вижда, че като цяло студентите имат изявени по-скоро положителни нагласи към създаването на това хибридна педагогическа специалност, отколкото отрицателни. Предимно положителни са
нагласите на студентите по отношение на бъдещата реализация с
тази специалност, но същевременно студентите не съжаляват, че не
са имали възможност да изберат хибридна специалност. За да проследим спецификите на скептичността при студентите, ще направим детайлен анализ по факторите „пол“, „курс“, „специалност“ и „желание за
реализация“
Изследване на равнището на „Положителни нагласи“ и
„Отрицателни нагласи“ по факторите „пол“, „курс“, „специалност“ и
„желание за реализация“.
Чрез многофакторен дисперсионен анализ (MANOVA) се установи,
че по факторите „пол“ и „желание за реализация“ не се наблюдават статистически значими различия. Единствено се установи, че по фактор
„специалност“ и „курс на обучение“ са налице статистически значими
различия по скала „отрицателни нагласи“. На фиг.2 се вижда, че студен-

39

20 ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ
21 тите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително
изкуство“ са малко по-скептично настроени към създаването на евентуална хибридна педагогическа специалност (F=8,078; p=0,025).
Фиг. 2. Анализ на равнището на „отрицателни нагласи“
по фактор „специалност“

Студентите от Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ смятат, че има бъдещност в изучаването на двете изкуства –
музика и изобразително изкуство в една специалност, но те биха искали да се специализират конктертно само в изобразителното изкуство.
В това отношение студентите от „Педагогика на обучението по музика“ смятат, че е реалистично и двете специалности да се изучават в
една.
На Фиг. 3 е представена графика със статистически значимите
различия по фактор „курс“ и скала „отрицателни нагласи“ (F=9,206;
p=0,008). От нея се вижда, че по-скептично настроени са студентите
от по-горните курсове, а по-положително – първи и втори курс

40

SPRING SCIENTIFIC READINGS

Може да се предположи, че студентите от по-горните курсове
имат по-силна изразена професионална ориентация и са по-консервативно настроени към създаването на хибридна специалност, отколкото студентите в първите курсове на обучение.
Заключение и изводи.
Идеята за създаването на нова нова и хибридна педагогическа специалност по музика и изобразително изкуство се възприема позитивно
от студентите. Те виждат като голямо преимущество по-големите
възможности за бъдеща реализация, която биха могли да получат. Те
намират, че е подходящо да се изучават дисциплини, свързани и с музиката, и с изобразителното изкуство и заради това смятат, че тази
специалност би била атрактивна. Въпреки това се усеща и един лек
скептицизъм по отношение на това дали бъдещите студенти биха
могли да се справят едновременно и с музиката, и с изобразителното
изкуство. Именно неяснотата дали биха могли да се справят с изучаването на педагогиките по музика и изобразително изкуство, студентите предпочитат да се придържат към специалностите, които имат
дълга история и традиции. Настоящето проучване има и своите ограничения – твърде малка е извадката, за да се правят някакви обобщения. Също така добре е да се видят нагласите и на ученици, които са в
последен клас на своето обучение и които изучават в училище музика/
изобразително изкуство с профилиран профил на обучение.
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Как ученето на езика на чуждестранните студенти
може да подобри преподаването на български език
Калина Ив. Дечева
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив

Резюме: Настоящата статия разглежда как ученето на родния език на
чуждестранните студенти от преподавателя им по български език влияе положително върху процеса на обучението по български език.
Проследява как вследствие на този факт се развива емпатия, породена
от ‘влизането в обувките на другия’, как преподаващият успява да прогнозира грешките като разглежда фонетиката и синтаксиса на двата
езика в сравнителен план. Смяната на ролите поражда особен вид близост, създава релаксираща атмосфера така необходима за добрите резултати в езиковото обучение. Изучаването на езика и културата на
обучаемите помага на преподавателя им по-добре да се ориентира кои
моменти от българската култура и традиции ще представляват интерес за тях и ще ги мотивира да ги изучат.
Ключови думи: Роден език, чужд език, емпатия, сугестопедия, езикова
класна стая, психолингвистика, традиции, култура
How Learning the Language of the International Students
Can Improve Teaching Bulgarian
Kalina Iv. Decheva
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Abstract: The article reveals how learning the mother tongue of the students
can make one a better language teacher and facilitate the process of learning
Bulgarian as a second language. It leads to developing of empathy as a result
of ‘putting oneself in someone’s shoes’ as well as to predicting possible students’
mistakes due to comparative linguistics. Exchanging places facilitates the
relaxing atmosphere in the language classroom so much needed for good
educational outcome. Learning the students’ language and culture helps the
teacher to find out the specific moments of Bulgarian culture and traditions that
will interest their students the most and motivate them to study them with zest.
Key words: mother tongue, foreign language, empathy, suggestopedia,
language classroom, Psycholinguistics, traditions, culture
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В настоящата статия се изследват следните аспекти: БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК, който се явява чужд език за студентите по оперно пеене от
Китай, английски език, използван като информативен език в процеса на
обучение и КИТАЙСКИ ЕЗИК, който пък е чужд за преподаващата в курса, която е българка. При възможност в уроците е използван методът
на Лозанов. Целият курс се опира на психолингвистичния подход, както
и на философията на Сузуки метода, а именно в онези аспекти на позитивизъм, който Методът носи, акцентирайки на индивидуалния напредък на всеки един обучаем, независимо от неговата дарба да учи езици,
обща езикова култура и други личностни качества.
Целта на това изследване е да проследи механизма, чрез който именно изучаването на чужд език /китайски/ от преподаващата българка, подобрява и обогатява методически преподаването на български език на
чужденци и благоприятства създаването на релаксираща и приятелска
атмосфера по време на занятията. Под внимание са взети културните
различия между Китай и България, както и фактът, че обучаемите са студенти по изкуства и са хора с нетрадиционен и не подлежащ на рамкиране
натюрел. Болшинството от тях са в класовете по оперно пеене и добре
овладеният български език е особено важна предпоставка за успешната
подготовка на българския репертоар, изпълнен на български език.
С изложението по-долу ще се опитаме да разкрием какви са преимуществата, когато преподаващият започне да изучава езика на своите
чуждестранни студенти, как емпатията се развива при смяна на ролите. Сменената роля от своя страна развива и задълбочава връзката
УЧИТЕЛ – УЧЕНИК и я пренася на етап, когато всеки е бил в обувките на
другия. Така се постига търсената от Сугестопедията релаксираща
атмосфера в добавка на звучащата понякога музика. Изучаването на
езика на обучаемите засилва личната мотивация от двете страни на
катедрата да се изучават културата и традициите на двата народа и
да се търсят паралели между тях.
Като човек, който се занимава с език съм наясно с различията между български и китайски език и винаги съм имала известна доза страх
по отношение на усвояването на китайски език. Фактът, че двата езика са от различни семейства - Сино-тибетското езиково семейство /
китайски/ и индоевропейското езиково семейство /български/, както и
че имат различни графични системи за записване на устната реч - китайски йероглифи, с които си служи писменият език в Китай и кирилица
съответно, звучаха отдалечено и до известна степен плашещо в буквален и преносен смисъл. Тогава не виждах допирни точки, на които да
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вдъхна оптимизъм. И си зададох въпроса – как ли ще се чувстват те?
Единственият начин да узная беше да ‘обуя техните обувки’ и да
започна да уча китайски. Така максимално проумях емоционалното състояние на всеки един в моята класна стая. За преподавателя по език е
важно да знае вътрешните битки и страхове на учениците си, за да ги
избави от тях, да им посочи начина, по който те да ги преодолеят и
заедно да излязат победители. Застанала пред китайските йероглифи
аз знаех как моите китайски студенти виждат кирилицата, с кое трябва да започнем и кое да оставим за по-късно, без да го неглижираме.
Превърнала се сама в обучаема по език аз на практика осъзнавах
трудностите в произношението и най-вече интонационното оформяне
на китайски. Затова ние се редувахме да си посочваме характерни звукове, артикулирахме на български отделни звукове заедно, по двойки и
после те ми показваха как става на техния език. Усетих неудобството
да греша и така адаптирах степента на собствената си намеса за
коригиране на грешките.
Предизвикателството да ‘проговоря’ на чуждия език като използвам само прости конструкции и ограничен лексикален запас, да не успея
да предам ясно съобщението, да се проваля при назоваването на десигната /понятието, означено от думата/ предизвикваха дори у мен, дългогодишния преподавател, необяснима нервност. И бях наясно с мултиплицираната такава у моите студенти. Тяхното нежелание понякога да
вземат участие в езиковите активности прибави още едно възможно
обяснение и съответно нова корекция при изграждане на стратегията
ми за езиково обучение.
Разбира се, като ревностен поддръжник на емпатията в езиковата
класна стая не искам да абсолютизирам ученето на езика на чуждестранните студенти като единствена възможност за постигането й.
Затова целта ми е да посоча тази идея като алтернатива за подобряване на комуникацията между обучаващ и обучаем и по-фина нагласа на
методите и подходите в процеса на обучение.
Присъствието на емпатия в езиковата класна стая е необходимост, която не изчерпва търсенето на други средства за оптимизиране на учебния процес. Ведрата, лишена от напрежение атмосфера по
време на урока е търсена от много преподаватели и предпочитана от
мнозинството обучаеми. Още през 1966 г. На миналия век проф. Лозанов
постулира правилата на своята сугестопедия. [Лозанов, 2005, с.216]
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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 „ системното въвеждане на музика в педагогиката е доказало, че е новост с множество положителни резултати”. [http://www.
sugestology.org (09.02.2021)]
Моят „творчески принос“ в тази посока беше да накарам моите
студенти, за които в началото споменах, че са студенти по музика, да
седнат пред пианото и сами да акомпанират детските песнички, с които започнахме на Ниво А1. Самата нужда да транскрибират мелодията
караше всеки от тях да слуша песничката десетки пъти у дома, без
това да го досади или раздразни. Напротив, това създаваше ведра и
релаксираща атмосфера, която те пренасяха в клас. За ползите от инкорпорирането на музика в чуждоезиковата класна стая съм говорила в
изследването си „Ролята на музикалния фон в уроците по английски
език” [Дечева, 2017, с.59 - 63]
Следваше изпълнението в клас, което подобряваше настроението,
въпреки че дълго повтаряхме всяка фраза, докато започне да звучи добре
на български език. За бъдещите оперни изпълнители е от изключителна
важност прецизното овладяване на звуковата система на изучавания
език, която трябва вокално да бъде използвана. Разполагам със запис на
мой студент, който година след завършване на езиковия курс изпълнява
българска песен с артикулация близка до тази на носител на езика.
Следващият етап беше правенето на видео за да имаме повод да
повтаряме отново и отново, а и те да видят овеществен своя труд, да
го изпратят на семейство и приятели. Така мотивацията и творческият заряд се отприщват от наглед обикновени и ежедневни действия.
Накрая, естествено, идва и моят ред да запея някоя китайска детска песничка, търпеливо направлявана и коригирана от моите студенти. Едва ли мога да се похваля с особени езикови и певчески резултати
в тази задача. Но със сигурност твърдя, че успях бързо да ‘стопя ледовете’ между нас. А при групи от китайски студенти този лед е по-дебеличък, защото в тяхната култура учителят е поставен на вид пиедестал и уважението, а оттам дистанцията са значително по-големи,
отколкото сме свикнали като европейци.
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който са обучавани по език до момента тези студенти, моята амбиция
беше да премахна максимално притеснението им, породено от редица
обективни фактори и да ги накарам да се отпуснат и да се почувстват
уверени като ги въвличам да правят неща, които несъмнено владеят
добре – музиката и родния си език. От друга страна исках премерено и
разумно да скъся дистанцията и да им покажа, че за всеки човек е нормално да греши или да бъде не особено добър в някоя област, както
беше моят случай с музиката и китайския и в частност изпълнението
на детски песни на китайски.
До момента обсъдихме как ученето на китайски от преподавателя
по български език помага за създаване на релаксираща и приятелска
атмосфера в езиковата класна стая, пропита от емпатия. Като логичен резултат от това се появява осъзнаването на причината за грешките, които студентите най-често допускат. Когато се овладеят макар и базови граматични правила и се натрупа основна лексика на китайски лесно в сравнителен план изпъкват различията в двата езика и
поводът да се допускат грешки. Така преподавателят може да обясни
също в сравнителен план на своите обучаеми невралгичните точки и
най-често срещаните грешки за да могат да ги избягват.
Ученето на матерния език на чуждестранните студенти от техния
преподавател ги кара не само да го чувстват по-близко до тях, но и да се
гордеят, че се обръща внимание на техния роден език и култура. Защото
редица езиковеди твърдят, че езикът и културата вървят ръка за ръка
Деоксун Ким пише, че “усвояването на друг език изисква да се изучи и прилежащата му култура”. [https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/2096531120936693 (22.03.2021)]
Особената специфика според нас, която трябва да бъде спомената
тук е, че когато самият преподавател започне да учи езика на своите
студенти, тогава сам той/тя искрено и неподправено започва да се
интересува от традицииите, кухнята и определени аспекти от културата им. Разговорите с тях на тази тема, обсъждането на рецепти за
ястия, които биха се харесали в България кара неусетно те да научат
много за кухнята, поведенческите модели и традиции. В този двустранен обмeн на информация китайските студенти неусетно усвоиха многобройна лексика, свързана с видовете храни, проявяваха любопитство
да ги дегустират. По-ценното беше, че те наизустиха цели фрази и
изрази и ги прилагаха уместно и с неприкрита увереност в столовата
или когато бяхме в заведения за хранене.
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Покрай нашите обсъждания на китайската кухня, важни празници и
традиции и сравняването им с българските на практика те осъществиха ефективна интеркултурна комуникация, която според Байрам „се
случва, когато обучаемите по чужд език имат способността да контактуват ефективно на този език с представители на различни култури”
[Byram,
2021,
с.
17
https://www.degruyter.com/document/
doi/10.21832/9781800410251/html (25.03.2021)]
В желанието си да са ми полезни те с особена страст изучаваха
българските традиции и поведенчески модели, разказваха ми за китайските и това ми даде ясна представа за диапазона на техните интереси. Изводът ми помогна при подбора на темите на текстовете за
четене с разбиране и за нашите дискусии.
Когато преподаващият е наясно с конкретните интереси на своите
обучаеми в областта на културата, подборът на учебни ресурси е съобразен с тях и монотонността и клишето изчезват от езиковата класна
стая и се заменят с приятелска атмосфера, силна мотивация и емпатия,
проявявана неспирно от двете страни, участници в учебния процес.
Казаното дотук определя добрите резултати, постигнати в оптималността на методите и подходите, която се наблюдава, когато преподавателят по български език се заеме да изучава родния език на своите чуждестранни студенти. ‘Размяната на местата’ /exchanging
places/ [Flanagan&Bonczek, 2020, с. 63-67; https://books.google.bg
(16.01.2021)] дава представа на всички как се чувства отсрещния в дадената ситуация. Преподавателят – ученик е наясно с емоционалното
състояние на своите студенти, защото сам го е съпреживял, бидейки
изучаващ чужд език. Студентите, от своя страна, са по-старателни и
мотивирани, защото са усетили от първо лице колко трудна е работата на техния обучаващ. Освен че носи разнообразие в езиковата класна
стая, театралният метод на ‘смяна на местата’ създава отпускаща
атмосфера, обучителният процес протича без насилие. В уроците, в
които звучи и музика, изпълнявана от самите студенти, постигнатата
релаксация е съотносима с класната стая от Метода на Лозанов. И на
последно място, но не последни са удовлетворяващите постижения по
отношение на опознаване на българската култура. Ученето на езика на
чуждестранните студенти дава възможност на преподаващия да се
потопи изцяло в тяхната култура и традиция и да разбере кое от българската култура и традиция ще предизвика интерес у студентите от
Китай. Дори и на ниво начинаещи диференцирано поднесената информация създава силна мотивация у студентите да се научи повече за
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го споделят с близки и приятели.
В заключение – всеки преподавател по език се стреми да развива у
своите обучаеми еднакво добре четирите умения, а именно: слушане,
четене, говорене и писане. . Съществуват редица традиционни методи
и подходи, които са доказали във времето своята продуктивност за
чуждоезиковото обучение. Търсенето и въвеждането на различни, дори
бих казала спорни, подходи разнообразява съществуващата до момента практика. Нещо повече –опитва се да доближи процеса до натюрела
на конкретните обучаеми – в случая студенти по музика от Китай.
Предложената тук идея преподавателят по български език да започне да учи езика на своите студенти е именно преследване на тази цел.
Това разчупва познатия модел, изненадва обучаемите, предизиква ги и
ненатрапливо ги кара да се отърсят от напрегнатостта, да заживеят
с новия език и култура, чийто носител е той. Защото целта е не просто да учим български, а да навлезем в културата и традицията на този
език. Но най-добре възнаграден е преподавателят, започнал това начинание. Постигнатата емпатия и близост, както и дружелюбната
обстановка, в която работи създават предпоставки за изключителна
удовлетвореност от работата и логично добрите резултати от нея.
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Представяне на Техниката на Александър
и приложението й в сферата на хоровото пеене
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Яна Ив. Делирадева
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, Пловдив
Резюме: Техниката Александър е стогодишен психофизичен метод,
добре познат в много страни от Западна Европа, в САЩ, Канада,
Австралия, Тайван. Основната му цел е да обучава как да се освободи
тялото от излишно напрежение, чрез разпознаване и потискане на обичайни вредни физически навици при движение и неговото осмисляне.
Методът се прилага от много хора на изкуството, които боравят с
тялото си. В България е почти непознат, а приложението му в сферата
на хоровото пеене не е дискутирано. Статията представя техниката
исторически и коментира какви промени настъпват в тялото, гласа и
изразяването при прилагането ú в хоровото пеене, въз основа на документирани научни изследвания.
Ключови думи: техника на Александър, хорово пеене, хорова репетиция,
метод
“INTRODUCTION TO ALEXANDER TECHNIQUE AND ITS
IMPLEMENTATION INTO THE FIELD OF CHORAL SINGING”
by Yana Deliradeva,
Plovdiv Academy of Music, Dance and Fine Arts
Summary: Alexander Technique is a one-hundred-year old psychophysical
method, well known in many West European countries, in the US, Canada,
Australia and Taiwan. Its main purpose is to teach people how to free their body
of excessive tension, through the study and inhibition of unhealthy physical habits in the process of movement and the way we think about movement. The
method is applied by many artists, who work with their bodies. In Bulgaria it is
almost unknown, and its application in the field of choral art has not been discussed. This article presents the method in historical perspective and discusses the changes in the body, voice and expression during its application in choral
singing, as they have been documented in various field studies.
Key words: Alexander technique, choral singing, choral rehearsal, method
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дини. Популярен е в страни от Западна Европа, в САЩ, Канада, Австралия,
Тайван. Неговата основна цел е да обучава хората как да освободят
тялото си от излишно напрежение чрез разпознаване и потискане на
обичайни вредни физически навици при движение и мислене. Александър
е един от първите, които работят по метод за телесно обучение.
Съществуват два основни подхода на преподаване на техниката:
„традиционен” и „приложен” (Франклин, 2016). Традиционният се преподава индивидуално. Преподавателят направлява с ръце тялото на обучаващият се, използва устни наставления за набор от практики.
Приложният се преподава в група, в която обучаващите се се насочват
как да осъзнаят и координират тялото си, така че да изпълняват дейностите, в които участват с по-голяма лекота и свобода.
По света методът е доста разпространен. Преподава се от сертифицирани учители. Обучението изисква поне 1600 часа индивидуални
занимания за получаване на сертификат (Чен, 2006; Харър и Мъндън,
2009). Техниката Александър се изучава като задължителен предмет
във висши училища по изкуства – Джулиард Скул в Ню-Йорк,
Консерваторията на Нова Англия, Бостънския университет, Кралската
музикална консерватория в Торонто, Кралския музикален колеж в Лондон
и Кралската академия за драматични изкуства в Лондон. Методът се
използва от много хора на изкуството, които боравят с тялото си –
актьори, танцьори, диригенти, инструменталисти, певци. Сред тези,
които го прилагат, личат имената на Йехуди Менухин, Сър Колин Дейвис,
Пол Макартни, Стинг, Мадона. През последните две десетилетия хорови диригенти в Канада, САЩ, Великобритания, Тайван, Австралия прилагат техниката в хоровите си състави.
В България техниката Александър има популярност предимно сред
хора със здравословни проблеми. Методът се използва от терапевти
като средство за двигателно лечение. Във висшите учебни заведения
НМА „Панчо Владигеров”, НБУ и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” се представят предимствата на този метод в контекста на обучението по
музика с издадената книга на проф. Мила Дюлгерова и проведените уъркшопи и семинари на Джил Демпси и Джон Крофорд. Като цяло, методът
е по-скоро непознат, а в сферата на хоровото пеене не се прилага.
Работата с тази техника премахва ненужното напрежение, стягане и сковаване в тялото. Свободата, лекотата, силата и естестве50
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На английски Alexander technique. В превод на български се среща и като
Александър техника.
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ността на звука са изключително зависими от наличието или липсата
на такива. Ролята на тялото при пеене е до голяма степен пренебрегвана в музикалното образование на българските деца. Има изненадваща
липса на какъвто и да е емпирично проверен метод за преподаване на
здравословно движение на тялото при музициране, особено в ранна детска възраст. За тялото в повечето случаи не се говори като част от
процеса на музициране, а за хористите именно то е музикалният им инструмент. За да е добре настроено, за да произведе красив и ненапрегнат звук, опознаването на физиологията е от ключово значение.
Изучаване на физиологията и движението на тялото всъщност позволява най-голяма свобода на израза, посредством единение на мисъл и тяло.
По тази причина ми се струва важно да се представи техниката
Александър пред българските хорови диригенти и музикални педагози и
да се дискутират някои ползи от прилагането ú в хоровото пеене въз
основа на вече съществуващи научни изследвания.
Техниката Александър е психофизичен метод, който формулира модел за освобождаване от вредни физически навици, подобряване на координацията и контрола върху реакциите на тялото. Разработен е от
австралийския актьор Фредерик Матиас Александър (1869-1955). Той е
роден във Вилиард, Тасмания. Израства сред природата, във фермата
на своите родители. Обича да наблюдава и вярва в естественото развитие и естествените природни закони. Интересува се от изкуство,
свири на цигулка. В Австралия става известен със своите моноспектакли по текстове на Уилям Шекспир. Александър достига до метода след
дълго търсене на причината за умора, поява на дрезгавина и загуба на
глас по време на негови репетиции и театрални представления.
Лекарите му предписват гласова почивка и повече хидратация, но
след известно облекчение на симптомите, той продължава да губи гласа си по време на спектаклите. Той започва последователно и задълбочено да се самонаблюдава – как диша, какво прави с гласа си и какво е
поведението на тялото му по време на репетиция – като за целта използва огледала, разположени от три страни. След девет години на задълбочено самонаблюдение открива зависимости, които влияят върху човешкото здраве и благополучие. Методът и наблюденията му са
описани в четирите книги, които издава на тази тема.
С времето актьорът разбира, че загубата на глас е част от физическото проявление на стреса. Забелязва, че по време на изпълнение
вратът му се издължава напред, главата се притиска към торса, мускулите около гласовия апарат се стягат, раменете се повдигат и съби-
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мускулите около гласовия му апарат се напрягат и променят качеството на звука. Александър открива, че връзката между главата и гръбначния стълб е основна причина за напрежението в останалата част на
тялото. Техниката не е само средство за отпускане и релаксация, а
метод, който усъвършенства и повишава кинестетичната чувствителност, като изпълнителят прилага плавен, а не твърд и скован контрол. Самият Александър казва, че това не е метод, който учи на правилно положение на тялото или стойка, а на координирано използване на
механизмите на тялото като цяло.
При последователно прилагане на техниката Александър, музикалните цели изглеждат по-лесно постижими, защото тялото и ума работят заедно и човек постига най-доброто, на което е способен.
Предишните навици на ненужно напрежение, лоша стойка, тревожност
или друга несигурност стават по-преодолими. [Франклин, 2016, стр. 5].
Всъщност Александър твърди, че трябва да се превъзпитат уменията
на човек да използва сензорните си възприятия.
Целта на тази техника е да се придобие усещане за непрекъснато
подобряваща се координация, опора, гъвкавост, баланс и лекота в движението. Александър смята, че балансът и лекотата на движенията са
природни и естествени, ние само трябва да насочим тази координация
по свое усмотрение.
Основните принципи на тази техника са:
• стойката при ходене, стоене и седнало положение оказва влияние върху цялостното функциониране на човешкото тяло;
• тялото работи според начина, по който се свързва главата с
гръбначния стълб и врата;
• тялото и ума на човека са едно цяло, което действа в синхрон.
За да се постигнат тези цели, заниманията с техниката Александър
започват с това да „наблюдаваме” какво правим, следващата стъпка е
„потискане на реакцията” – да не отговаряме с обичайния си физически навик и „насочване”, съставено от четири концепции за добро използване на тялото: да освободиш врата, главата да бъде напред и нагоре, далеч от върха на гръбначния стълб; да позволиш на торса да се
удължи и да се разтвори на широчина; да позволиш на краката да се
отдалечат от тазобедрената става и да позволиш на раменете да се
освободят настрани и да се носят леко по гръдния кош. Когато се прилагат тези четири концепции за добро използване на тялото, настъпва
огромна промяна в него.

SPRING SCIENTIFIC READINGS

Техниката се фокусира върху процеса, който довежда до психофизическа координация на цялостния индивид, което води до подобряване
на резултатите при пеене. Така се предоставя възможност на хора и
диригента да бъдат ориентирани още повече към процеса и не толкова към резултата, да преследват музикалните цели, без да стават
техен роб. Това е фундаментална педагогическа промяна в сравнение
с познатите и възприети начини на вокално хорова работа в България.
За да се прилага техниката Александър последователно и ефективно се изисква да се завърши специализиран курс на обучение. Ако
диригентите проявяват любопитство към тази техника и желание да
я вплетат в хоровата работа е добре да посетят уъркшоп със сертифициран преподавател музикант, за да се запознаят най-общо с метода. Важно е да усетят сами върху собственото си тяло какви промени
настъпват в него, да осъзнаят кои вредни физически навици пречат
на собствените им гласове – и така да се ориентират дали това е
подходящо за техните хорови състави. Когато вече се стигне до прилагането на техниката в самия хор, в началния етап може да се покани преподавател, който да работи с хора, а на по-късен диригентът
може да внедри и прилага сам принципите на техниката Александър.
В своето изследване от 2016 г. за приложението на техниката на
Александър в хоровото дирижиране Джешуа Франклин твърди, чe колкото по-добре диригентите познават тази техника, толкова по-ефективно я интегрират в диригентския си жест, изпълнителските умения, хоровата работа и даже ежедневните навици за движение. Според
него техниката освобождава по такъв начин, че и диригента, и хористите достигат до по-качествени музикални постижения и по-висок
артистизъм, а неправилната употреба на тялото ограничава не само
собственото изпълнение, но може да повлияе и на общото изпълнение
на хора.
През 2007 г. Kарън Парънт изследва как вокалните умения на юношите се повлияват от използването на техниката Александър като
провежда шестседмичен експеримент с репетиции в гимназиален хор.
Тя достига до заключението, че при разпяването се постигат почти
мигновено видими резултати в освобождаване на тялото от напрежение, но по време на същинската репетиция кинестетичното осъзнаване на хористите се загубва или намалява. Затова диригентът
трябва да припомня постигнатите усещания от пренастройването
на тялото при разпяването. Използването на техниката на Александър
за развитие на вокалните умения в хоровата работа повишава осъз-

20
21

53

20 ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ
21 наването на естествените механизми на тялото, като го освобожда-

54

ва от напрежение, както и от стягане на челюстта, врата, гърба,
корема; увеличава дихателния капацитет; звукът придобива по-голяма лекота; увеличават се усещанията за резонанс.
Най-често ползите от добрата стойка и звук се виждат по време
на разпяванията, когато диригентът има възможност да култивира
нови навици за мускулна координация при дишане и звукоизвличане.
Тогава обичайно хористите стоят изправени, ръцете им не са заети
с партитури и вниманието им е насочено към звукоизвличането.
Стойка
Техниката на Александър учи как да се постигне най-добро качество на движението, а не как да се постигне определена позиция на
тялото. Дори когато сме неподвижни, мускулите на човешкото тяло
се свиват и отпускат, за да ни държат в позиция – реално те самите
са в динамично състояние. Поради смисъла на думата „стойка“ (статично положение), практикуващите техниката на Александър са
склонни да избягват изобщо думата стойка, като предпочитат думи
като баланс и уравновесеност, т.е. такива, които са показателни
по-скоро за динамично, отколкото за статично състояние.
Тъй като тялото се чувства естествено по време на движение,
използването на упражнения за движение е чудесен начин да се подобри стойката и да се намерят нови, различни от обичайните начини
за ангажиране на цялото тяло в пеенето. За много хорови диригенти
тези кинестетично ориентирани упражнения от един или друг вид са
основен компонент в репетиционния процес.
Хористите имат възможност да осъзнаят обичайните си навици
за стоеж, баланс, равнение между глава-врат-гръб, които допринасят
за ненужно напрежение и пречат на здравословното развитие на гласа. Концепцията „стой с изправен гръб”, при която обичайно се наблюдава свръхработа на гръбните мускули и колабиращ гръден кош, се
изменя радикално. На нейно място идва осъзнаване и преосмисляне на
взаимовръзката между глава, врат, гръб, колене и стъпала.
Пристъпването от крак на крак, изместването на тежестта на тялото и заключените колене водят до напрежение в гърба, врата и позицията на главата. Чрез визуални и вербални инструкции от диригента хористите трябва да освободят врата, главата да застане в такава позиция, че да позволи на гърба да се издължи и разшири. Когато
хористите получат пълна опора на краката върху земята, освободят
коленете си и балансират тежестта на тялото, настъпват значи-
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телни подобрения в дишането и звукоизвличането, защото стойката
става по-ефективна и се намалява напрежението в тялото.
Дишане
Според резултатите от експеримента на Карън Парънт при използване на техниката Александър в хоровата работа се повишава количеството на въздушния поток. Когато хористите намерят добре
центрирана и балансиранa позиция на тялото и не заключват колянните стави, количеството въздух се увеличава и се постига по-голяма
лекота на диханието. При инструкция от диригента „мислете нагоре
по гръбнака” по отношение на струята въздух, хористите често усещат открит и безпрепятствен въздушен проход, като полагат по-малки усилия за дишане. Парънт прави предположение, че е възможно фиксацията върху коремното дишане да е причинителят на мускулната
неефективност, че косто-абдоминалното диафрагмено дишане може
да предизвиква излишно напрежение, тъй като се придава прекомерно
значение на дишането. Според Парънт когато се използва техниката
на Александър, дишането се случва с по-малко усилие, тъй като вниманието на хористите се насочва повече към връзката глава-врат-гръб.
Това позволява новата струя въздух да навлезе по-лесно и по-естествено, отколкото при обичайната концепция за поемане и изпускане на дъх.
Парън заключава, че дихателният капацитет и продължителността на
тона се влияят положително от тази стратегия за управление на дишането с техниката на Александър.
За да се преподава дишане, което не предизвиква напрежение, е подходящо обичайната терминология да се замени с изрази като: разшири
ребрата, увеличи и свий корема, опитай се да държиш гръдния кош високо; да се включат поканващи думи като: освободи, позволи, забележи,
изследвай какво се случва, докато мислиш нагоре по гръбнака. Такъв
педагогически подход би могъл да насочи вниманието на хористите с
по-малко усилие и лекота към дишането и пеенето, без това да е за
сметка на точната терминология за мускулатурата и гласовия
механизъм.
Звукоизвличане
При работата за качествен звук, диригентите и вокалните педагози обичайно се съсредоточават върху постигане на изравнен звук във
всичките регистри. Постоянното прилагане на принципите на техниката Александър за удължаване, баланс и освобождаване води до промяна в
качеството на звукоизвличането. Общият звук в хора се подобрява и
обогатява, получава повече резонанс, а в някои ситуации повлиява и на
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дължи на излишно напрежение).
Освобождаването на челюстта, в съчетание с мисълта за „нагоре” и/
или „усмихване зад очите”, увеличават вибрационните усещания в повече зони на главата.
От изследването на Парънт се виждат ясни индикации, че преподаването и внедряването на принципите на техниката Александър в хоровата работа спомагат за освобождаване на звука от излишно напрежение. Хористите се насочват да изучават как използват цялото си тяло
в процеса на пеене, да осъзнават връзката глава-врат-гръб (основния
контрол) и лошите физически навици, да потискат обичайната си реакция и да следват наставления. Ако диригентите не са сигурни как да
използват техниката Александър, достатъчно е да насочват хористите си да се фокусират основно върху движението от мястото, където главата се свързва с гръбначния стълб, независимо какви други
задачи изпълняват - „позволи на главата ти да те води напред и нагоре,
усети как гърба ти се разширява и отпуска в естествена форма”.
Движението е за предпочитане пред стегнатостта и напрегнатостта.
Представянето на техниката Александър и приложението ú в хоровото пеене не е засягано като тематика в българската научна музикална литература. Важно е хоровите музиканти да имат достъп до подобна информация и да бъдат запознавани с нея.
Осъвременяването на подходите към професионалната ни работа
е важна част от запазване на живата връзка с настоящето.
Обговарянето на ролята на тялото в процеса на музициране е ключово
за качественото изпълнение. Използването на техниката на Александър
за развитие на вокалните умения в хоровата работа е нещо съвсем
ново и непознато в България, но със сигурност заслужава внимание, а
надявам се и разпространение сред хоровата общност, защото повишава осъзнаването на естествените механизми на тялото и позволява
най-голяма свобода на изразяване. А тялото на певците е техният
инструмент.
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Три подхода за изграждане на мелодична джаз
импровизация
Мирослав Ив. Турийски
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив

Резюме: Този доклад обръща внимание на три от подходите, които използват джаз музикантите, когато изграждат мелодично импровизирано соло с акомпанимент от един или повече инструмента, ангажирани с
изнасянето на хармония и ритъм. Това е следващо ниво в обучението по
джаз импровизация, стъпило върху вече придобити знания за връзката
между скали и акорди в джаз музиката. И ако наученото за тези връзки
e обърнало внимание предимно на теоретичната част, на която се базира джаз импровизацията, то подходите при солиране насочват вниманието към практическата.
Ключови думи: джаз импровизация, подходи, мелодична импровизация,
диатоника, хроматика, акорд.
Summary: This report reflects upon three approaches,used by jazz musicians
, when building an improvised melodic solo, with one or more comping
instruments, engaged in harmony and rhythm. This is a next level in jazz
improvisation training, which is built upon the previously acquired knowledge on
the connection between scales and chords in jazz. If what was learned about
these connections focused mainly on the theoretical, which jazz improvisation
is based on, soloing approaches pay attention to the practical.
Key words: jazz improvisation,approaches, melodic improvisation, diatonic,
chromatic, chord

58

Джазът е импровизационна музика. Импровизацията в музиката е
композиране в момента на изпълнението. Методологията на съвременната джазова музика обръща голямо внимание на мелодията като музикален фундамент при импровизацията. Мелодията е най-запомнящият
се, най-достъпният и близък до човешкото ухо елемент от музиката.
Теорията за джаз импровизацията е стъпила на традициите в начина на изпълнението. Рамката, която ограничава свободата за импро-

SPRING SCIENTIFIC READINGS

визация на инструментите, ангажирани с изнасяне на хармония и ритъм в изпълнението на джаз музика, е доста по-тясна от тази на солиращия инструмент, който изнася мелодия. Солистът разполага с доста
повече свобода за импровизация. Неговата рамката е много по-широка
и е стъпила върху акомпанимента на ритъм секцията (инструментите
от групата, ангажирани с ритъма и хармонията). Именно затова се отдава толкова голямо значение и внимание на мелодичната линия в изучаването на импровизацията.
В следващите редове ще бъдат описани някои от подходите и принципите, ползвани от джаз солистите при изграждане на мелодична
импровизация.
Мелодията е винаги тясно обвързана с другите два фундамента хармония и ритъм. Ето защо при изучаване на мелодична импровизация
е необходимо да се зададе хармонично-ритмична рамка, върху която да
се проследят възможностите за изграждане на различни видове мелодични линии, които тази рамка позволява.
Хармоничната прогресия, която е най-често използвана в обучението по джаз импровизация, е така наречената “Втора-Пета-Първа”
(II-V-I). Последованието представлява: субдоминанта на втора степен,
доминанта на пета степен и тоника на първа степен. В тоналност до
мажор това са акордите: ре минор, сол мажор и до мажор. Тъй като в
джаз музиката рядко се използват тризвучия, акордите се изписват
като четиризвучия, а акомпаниращият и солиращият имат свободата
да ги разширяват и алтероват по избор. В съвременния запис акордите
се означават с буква, която съответства на основния тон, и цифра или
малка буква, съответстваща на степените при построяване на акорда. Например в избраната прогресия (II-V-I) в тоналност до мажор това
са акордите: Dm7 (минорно малък акорд с основен тон ре); G7 (доминант-септ акорд с основен тон сол); Cmaj7 (мажорно голям септакорд с
основен тон до). След като е зададена хармоничната рамка, да сложим
и ритмична такава. Нека размерът да е 4/4 (четири четвърти) и да се
разпредели акордовото последование в три такта, като в първия такт
е акордът Dm7, във втория - G7, а в третия - Cmaj7. С това рамката е
зададена и изписана като акордова прогресия и изглежда така:
Dm7 / G7 / Cmaj7/
На базата на тази акордова прогресия ще се построят различни
мелодични линии, които да покажат някои от подходите и принципите,
ползвани от джаз солистите.
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Фигура 1.

Във Фигура 1 една и съща мелодична фраза се повтаря в двата
такта. Разликата е, че в първия такт тя започва на първо силно време,
а във втория - на първо слабо. В първия такт тоновете до, ми и сол се
явяват на силните метрични времена, което оставя у слушателя впечатлението за тоналността до мажор. Във втория такт на силните
метрични времена се появяват тоновете ре и фа, които оставят впечатление за тоналност ре минор. Това придаване на различно звучене
на една и съща мелодична линия в зависимост от позиционирането и
спрямо метрума е един от водещите принципи при мелодичната импровизация. По този начин солиращият може да придаде тежест на определена степен от акорда, съобразявайки линията, която построява, със
силните метрични времена.
Пример 1.
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които допринасят за по-интересна, дисонантна звучност. Стъпвайки
на принципа за тежестта на устойчивите тонове от мелодията, могат да се използват хроматични тонове, които да се появяват на слаби
времена. По този начин още повече се засилва неустойчивостта им,
тъй като, звучейки дисонантно, те още по-силно се стремят към
устойчивите степени и още по-силно ги оправдават.

20
21

Пример 2.

В Пример 2 е използвана сходна мелодия с тази от Пример 1, но са
алтеровани неустойчивите тонове, появяващи се на слаби времена,
което засилва още повече “стремежа” им да се разрешат в устойчиви.
Този принцип на добавяне на хроматични тонове при изграждането на
мелодична импровизация се налага в епохата на бибопа от импровизатори като саксофониста Чарли Паркър и тромпетиста Дизи Гилеспи. В
този период от развитието на джаз музиката започват да се употребяват т. нар. “подхождащи тонове” (от англ. approach), които представляват хроматични тонове, явяващи се на слаби времена и често в комбинация като орнаменти с други хроматични тонове, както е показано
на Фигура 2.

В Пример 1 на силни времена в първия такт се явяват тоновете фа,
ла, до и ми, които са съответно трета, пета, седма и девета степен в
акорда Dm7. Във втория такт устойчивите тонове (тези, които са на
силни времена) се окачествяват като шеста (тринадесета), пета,
трета и втора (девета) степен в акорда G7. В третия такт тонът ла
от мелодията се окачествява като шеста степен в акорда Cmaj7, което оставя впечатление за незавършеност, тъй като финалният тон не
е някоя от степените на тоническия акорд, която да го определя по-силно като такъв.

На фигура 2 тоновете ми, сол и си са целевите, устойчиви степени,
които са съответно трета, пета и седма степени в акорда Cmaj7.
Всички тонове на слабите времена са “подхождащи”.

2. Хроматика в мелодията
В разгледаните примери устойчивите и неустойчиви тонове от
мелодията са диатонични. В търсене на по-оригинална звучност солистите често си служат с употреба на външни за тоналността тонове,

3. Мелодия по акордите. “Описателен подход”
Един от най-често използваните подходи при джаз импровизацията
е т. нар. “описателен” подход. Това ще рече, че се свири мелодия, използваща тонове от степените на акорда.

Фигура 2.
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Пример 3а.

В Пример 3а мелодията е построена изцяло върху степените на
септакордите от хармоничната схема. Този начин на импровизация е
сравнително лесен за изпълнение и затова обучението по джаз импровизация започва обикновено точно с този подход, който предполага базисни технически умения и познания по хармония. В примера мелодията е
построена на степените на септакордите от хармоничната схема.
В епохата на бибопа освен споменатите “подхождащи” тонове се
появява тенденция за “описателно” свирене върху хармонията, което
обаче използва степени от надстройката на акордите: т. нар. “втори
етаж”, включващ девета, единадесета и тринадесета степени.
Пример 3б.

В Пример 3б е построена мелодична линия, използваща надстройките на акордите. Устойчивите степени в първия такт са тоновете сол,
ми, до и ре, които се окачествяват съответно като единадесета, девета, седма и първа степен в акорда Dm7. В третия такт на силни времена са тоновете ре, ла и си, явяващи се девета, тринадесета и седма
степен в акорда Cmaj7. Прави впечатление, че във втория такт мелодията звучи дисонантно. Това е така, защото е построена върху алтеровани степени от надстройката на доминантовия акорд G7. И трите
степени от “втория етаж” на акорда са алтеровани. В случая те са:
понижена девета (b9), повишена единадесета (#11) и понижена тринадесета (b13).
В джаз музиката доминантовите акорди почти винаги се алтероват както от акомпаниращите, така и от солиращите музиканти. Това
е много характерно и придава специфичен дисонанс, който е оправдан
от цялостната идея за богатството от съзвучия, наложени от естетиката на този жанр.
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Изброените три подхода при изграждане на мелодична джаз импровизация далеч не са единствените. Към тях могат да се добавят и други като например:
- мелодична секвенция, която е често ползван подход;
- мотиви, които да бъдат разместени в метрума (похват наложен
и използван често от пианиста Телониъс Монк);
- полиритмични мелодии: мелодични линии, които са в конфликт с
метрума;
- “външно свирене” (от англ. play out), което е в конфликт с
хармонията.
Освен познаването и методизирането на използваните в импровизацията похвати, от съществена важност за джаз солиста е и практиката. Някои импровизатори са наясно с теорията и солата са им
базирани на знания. Други са недотам запознати с теорията и подхождат интуитивно. Но и в двата случая сигурното е, че добрият импровизатор е този, който има опит.
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Размисли върху Концертното творчество за флейта
на Александър Йосифов
Д-р Ива Любомирова

Настоящият материал разглежда синтезирано концертното творчество на Александър Йосифов и характерни особености на неговия
стил и изразни средства. Направен е опит да се осветлят концертите
му за духови инструменти и оркестър, като акцентът е поставен върху
най-удачната му творба – Концерт за флейта и оркестър.
Ключови думи: Александър Йосифов, концертни жанрове, концерт за
флейта
Think about it on Alexander Fosifov’s Concerto
for Flute
PH. D Iva Lyubomirova
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The present material synthesizes the concert work of Alexander Yosifov and
characteristic features of his style and means of expression. An attempt was
made to shed light on his concertos for wind instruments and orchestra, with an
emphasis on his most successful work - Concerto for Flute and Orchestra.
Keywords: Alexander Yosifov, concert genres, flute concert
Александър Йосифов е сред композиторите, които са и великолепни
пианисти. Може би това е една от причините за неговото пристрастие и специално внимание към концертните жанрове. Той е автор на
пет концерта за пиано и оркестър, два за цигулка и оркестър, Симфонияконцертанте за 2 клавирни дуа и 10 рояла на 40 ръце Симфонияконцертанте за виолончело и оркестър, за клавирно дуо и струнен оркестър, за цигулка, виолончело и струнен оркестър, за флейта и струнен оркестър, за кавал и струнен оркестър, за обой и струнен оркестър,
3 концертини за две пиана и струнен оркестър. Отделно има и два концерта за оркестър, в които всички оркестрови партии и групи са виртуозно разгърнати. Времевият обхват на интересите на композитора
към концертните жанрове е 17 години и включва периода от 1973 до
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2000 г. Почти всички творби са писани за видни български инструменталисти като Йовчо Крушев, Стойка Миланова, Минчо Минчев, Теодосий
Спасов. Други като Концерт за пиано и оркестър №1 /композиран през
1972 г./ е посветен на неговия любим учител Панчо Владигеров. С тази
творба Александър Йосифов се присъединява към групата на Милко
Коларов и Красимир Кюркчийски, които също са създали инструментални концерти посветени на Владигеров. Общото в концепциите на тримата изброени по-горе автори е, че те включват в композициите си
цитати на теми из творчеството на техния професор.
Сред изобилието на творби, в които главните герои са цигулката и
пианото, концертите на Александър Йосифов посветени на духовите
инструменти са само три. Характерното за тях е интереса на композитора към дървените духови инструменти като флейта, кавал и обой.
Времето през което са създадени гореизброените творби е само две
години /от 1994 до 1996 г/. Това е една от причините за наблюдаваните
при плодовитите композитори /какъвто е Александър Йосифов / явления като серийност и индукция, при които характерни изразни средства и формули от един концерт се срещат и в други/те/ /две/ творби.
И в трите концерта за дървени духови инструменти на Александър
Йосифов концертните партии са разгърнати кантиленно във всички
части, като виртуозитет е търсен и постигнат единствено в токатните финали. Трябва да се отбележи, че в по-голямата част от творчеството на Александър Йосифов българската интонационна среда е
доминираща. Парадоксално е обаче, че в първата част на Концерта за
кавал и струнен оркестър това не е така. Вместо български аромат,
типичен за този народен инструмент се забелязват импресионистични нюанси, които са характерни за изтънчени естети на звука като
Франсис Пуленк, Дариус Мийо и Жан Франсе.
В Концертите за флейта, кавал и обой на Александър Йосифов се
забелязват и отражения от активната му работа в сценичните жанрове. Това е причината соловите партии да са третирани преобладаващо
вокално.
Като диригент Александър Йосифов има изострено чувство за пропорциите при изграждане на пиесите. В неговите инструментални концерти за духови инструменти има драматургия, изразяваща се в релефно обособени кулминации, контрастно съпоставяне на епизоди и процесуалност в разгръщането на тематизма. Квартово-квинтовите акордови паралелизми в оркестъра, както и използването на дорийски и
фригийски ладове са много често срещан технически прийом и в трите
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близост на Александър
Йосифов както с неговия учител Панчо Владигеров, така и с второто
поколение български композитори като Любомир Пипков, Димитър
Ненов, включително и неговият баща Йоско Йосифов.
По отношение на интонационните характеристики на тематизма
в разглежданите произведения, той е почерпан от недрата на родния
шопски, родопски и градски фолклор. В трите концерта има два преобладаващи вида тематизъм: песенно – лиричен и хороводен. Хороводният
тематизъм е във финалните части, като се характеризира с квадратна структура, периодична повторяемост и остинатен ритъм. В общи
линии и трите композиции бликат от непосредственост, а отличителният им стилов белег е изразителната мелодия, колоритната хармония
и разгърнатата полифония.
При формообразуването Александър Йосифов предпочита познатите класически форми, които обогатява със своята инвенция и емоционалност. Тематизмът му разкрива неговата нагласа на мелодик. В темите му преобладава типичното за предходните поколения български
композитори използване на цялата ладова скала. Отношение към този
елемент в творчеството му вероятно има работата му като диригент
в „Ансамбъла за народни песни и танци” към Радио София. По време на
тази своя дейност той прави много фолклорни обработки на народни
песни и хора.
Независимо от сходната концепция в трите концерта за дървени
духови инструменти и атрактивността на творбата за кавал, според
мен най-голямата творческа сполука е Концерта за флейта и струнен
оркестър. Той е завършен на 15 юли 1993 г. В София, а на 27 юли 2005 г.
авторът прави втора редакция. Първото му изпълнение се състои през
октомври 2008 г. в Централния военен клуб от Венцислав Киндалов и
Камерен оркестър „Орфей“ – Перник с диригент Райчо Христов. На юбилейния концерт по повод седемдесет и петата годишнина на автора,
състоял се на 22 април 2016 г. Венцислав Киндалов прави второ изпълнение в Концертна зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“ с Академичния симфоничен оркестър под ръководството
на Деян Павлов.
Първата част е написана в сонатна форма. Тя започва с 12 тактово
встъпление в акордови паралелизми. Първата тема, поверена на соло
флейта е в бихармоничен ла минор и секундов строеж. Тя е лирична и
тече плавно в дълга типично френска мелодична линия. Авторът много
умело улеснява дишането на изпълнителя, като фиксира кратки осмино-
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ви паузи преди дълги полуизречения. Това дава възможност на мелодичния поток да тече естествено и леко. Оркестровият съпровод е в остинатен ритъм. Хармонията се сменя бавно, отначало в паралелни минорни квинтакорди, а с развитието на материала в квартово - квинтови съотношения.
Преходът към втората тема в началната си фаза продължава развитието на дългата линия на първата тема. След това с лаконични
шестнайсетинови пасажи авторът въвежда кратка оркестрова интермедия. Подготовката на втората тема също е сбита, като в завършващата си фаза е в пределно ниския регистър на чели и контрабаси. Втората тема започва в оркестъра, след което флейтата отново
разгръща мелодичен поток с Владигеровска дължина на фразите и секундов строеж.
Разработката в началната си фаза възвръща първата тема с остинатния ритъм на оркестровия съпровод, но транспониран в ми минор
В нисък щрайх контрапунктично е насложен екстрат от втората тема,
което придава на фактурата една очарователна динамичност.
Александър Йосифов продължава развитието на материала секвенционно, като смяната на тоналностите се осъществява в възходящо
секундово движение. Репризата идва органично в общ поток на развитие без специална подготовка, като следва схемата на експозицията.
Кодата не е разгърната виртуозно във флейта и оркестър, като на соловата партия е отредена ролята на водещ елемент, който направлява
общия процес.
Втората част е прелестен пасторал. Формално той е организиран
в четири епизода и кода. Непрекъснатият поток на развитие и липсата
на репризиране на фрази и полуизречения не позволява композиторското
решение да бъде причислено към някоя от познатите форми. Началото
е в пицикати в ниския регистър на щрайха. По-късно на соло флейта са
предоставени разгърнати речитативи с импровизационен характер.
След кратък оркестров фон в остинатна хармония и паралелни квартови движения, Александър Йосифов отново отдава почит на своя любим
учител Владигеров имитирайки някои негови мелодични формули.
Частта завършва в пианисимо в ниския регистър на флейтата имитирайки кавал.
Третата част е изградена формално по схемата на класическата
рондосоната. Въпреки, че не е изрично пожелано от автора, препоръчвам на изпълнителите да пригодят нотния материал така, че финала
да започне атака, прекъсвайки устремно и рязко покоя на втората. В
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21 оркестровата партия токатното движение е в кварти и квинти, имитирайки ансамбъл от гъдулки и тамбури. Във втория епизод изпълнителят сменя флейтата с пиколо. Тембровият контраст освен свежест
допринася акцентно да се насочи вниманието на слушателя върху тематичния материал, който е с влашки фолклорен аромат в лидийски мажор. Третият епизод е в бихармоничен минор и също е с материал върху
ориенталска фолклорна основа.
При репризиране на рефрените композиторът построява канони
между солиращата флейта /пиколо/ и първа цигулка. Характерна особеност на Концерта за флейта и оркестър на Александър Йосифов е че в
първата и третата част няма обичайните каденци.
Концертът за флейта и оркестър на Александър Йосифов е удачна
творба, която освен за концертни може да бъде използвана и за педагогически цели. Със своята свежест, яснота, лаконичност на изложението и
българска интонационна основа той е подходящ за развитието на напреднали флейтисти както от последните курсове на музикалните училища така и за студентите от Висшите учебни заведения за музика у нас.
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Компетентностен и системичен подход
при изграждане на педагогическа система
за обучение по музика на деца
със специални образователни потребности
Андреас Г. Триантафиллидис
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Резюме: Основавайки се на личен професионален опит, като музикален
педагог обучаващ деца със специални образователни потребности
(СОП) и на свързани с това обучение свои проучвания, авторът предлага синтезирано описание на изградената и апробирана от него, педагогическа система за обучение по музика на деца със СОП, като поставя
акцент на аргументацията за прилагане на компетентностен и систематичен подход за нейното изграждане, с учебно-възпитателни и
терапевтични цели и упражняване на положително въздействие върху
емоционалното състояние на децата с възможностите на фолклорни
детски песни със съпровод на народни инструменти.
Ключови думи: музикален педагог, деца със специални образователни
потребности, педагогическа система, музика, фолклорни детски песни,
народни инструменти.
Abstract: Based on personal professional experience as a musical pedagogue,
teaching children with special educational needs (SEN) and on two studies
related to this training, the author offers a synthesized description of the
constructed and tested by him, pedagogical system for music education of
children with SEN, emphasizing the argumentation for applying a competent
and systemic approach to its construction, with educational and therapeutic
goals and exerting a positive impact on the emotional state of children with the
possibilities of folk children’s songs accompanied by folk instruments.
Keywords: musical pedagogue, children with special educational needs,
pedagogical system, музика, folk children’s songs, folk instruments.
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В ролята си на музикален педагог в гр. Серес, Гърция, почти пет
години провеждам обучение по музика на деца със специални образователни потребности (СОП) с учебно-възпитателни и терапевтични
цели като част от цялостна терапевтична програма и в рамките на
интердисциплинарен екип към терапевтичен център за корекционна
работа с деца със СОП. В търсене на правилния подход за организиране
и провеждане на подобно обучение и натрупвайки личен професионален
опит, успях да формулирам своя идейна платформа и научно аргументирана концепция. Именно те позволиха изграждането на аргументиран
модел за педагогическа система, която да реализира това обучение по
музика, като изпълни неговите цели, ползвайки музиката като средство
за емоционалното развитие на децата със СОП.
Предложеният модел на обучение по музика на деца със СОП може
да се разглежда като самостоятелно организирана част в рамките на
глобалната социална човешка система и сам по себе си представлява
една класическа информационна система със свое предназначение и
свои установени правила за действие и управление. За конструирането
на модела на предложената педагогическа система бе приложен систематичен подход, който за разлика от аналитичния, позволява изучаването на отделните части на модела в тяхната непрекъсната взаимовръзка [Dunod, 2001, c. 43].
Описание на педагогическата система. Предназначението на информационната система е да реализира дейностите на конкретния педагогически процес, като правилно се реализират връзките между нейните обекти, съобразно с правилата за действие и управление. В конкретния случай е важно да се отбележи, че разглежданата педагогическа система се явява подсистема на една друга конкретна информационна система, реализираща своето предназначение в свой конкретен
концептуален модел с конкретни дейности, правила за управление и организация – информационната система на конкретния терапевтичен
център в гр. Серес, Гърция и този факт предопределя доста от възможностите и свойствата на педагогическата система, функционираща в
нейната рамка - при деца със СОП „педагогиката трябва да си сътрудничи с медицината“ [Тимошенко, 2015, c. 9].
Обекти на педагогическата система. Дейността на педагогическата система се реализира съобразно с нейните конструктивни компоненти - в определена форма на обучение, с определени цели и в рамките на определено учебно съдържание, с определени технологии и методи на обучение и с определени субекти, ангажирани в дейностите преподаване и учене.
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21 1. Форми на обучение. Присъствена форма на обучение, като се
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практикува предимно „обучение по двойки“ от типа „учител-обучаем“ и
понякога смесена с груповата от типа „учител–обучаеми (2-6 деца)“.
2. Субекти, изпълняващи дейностите преподаване и учене. Те са:
Обучаем: Дете със СОП на възраст 2-19 г., пациент в терапевтичния център.
В зависимост от медицинската диагноза, физическото и психическо състояние на детето, неговите поведенчески особености и прояви,
възрастта му и етапа на корекционната терапия, за всяко дете се формира комплексна терапевтична рамка, поставяща редица ограничения,
с които трябва да е съобразено неговото обучение по музика в рамките
на този център.
Учител: Професионален музикален педагог със задължение да провежда обучение по музика в рамките на интердисциплинарен терапевтичен екип, провеждащ корекционна работа с всяко дете (обучаем) по
индивидуална програма.
Музикалният педагог, провеждащ това обучение и предоставящ
своеобразна услуга на деца със СОП, трябва да познава добре причините, довели ги до това състояние, както и проблемите и рисковите фактори в пряката работа с тях, трябва да притежава редица специфични
компетенции и умения, с особена значимост за пряката му работа:
• Лична убеденост, мотивация и решимост за работа с деца с
увреждания;
• Социални умения и компетентности на музикалния педагог: работа
в екип; лоялност; креативност; коректност; отговорност; търпение;
позитивно мислене;
• Умения и компетентности за работа в интердисциплинарния терапевтичен екип на центъра и да осъществява професионална вербална и
функционална комуникация с неговите членове, с децата-пациенти в
центъра и с техните родители: Познания за характеристиките на стадиите на развитие на детето; Познания и умения за комуникация и работа с деца, имащи различни конкретни модели на поведение и различни
увреждания от спектъра на обслужване на конкретния терапевтичен
екип; Познания и умения за формиране на индивидуална комплексна терапевтична рамка за всяко дете (обучаем) и успешно да конкретизира и
формулира проблемите и рисковите фактори в пряката работа с него;
Познания и умения за правилно разбиране и осъзнаване на задачите, целите и отговорностите, поставени му от терапевтичния екип, с които трябва да се справя в рамките на обучението по музика; Познания и
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умения за ефективна градивна комуникация с родителите на децата и
другите заинтересовани страни.
• Професионални умения и компетентности за реализиране на педагогическата дейност - подготовка, организация и провеждане на занимания за обучение по музика на децата със СОП, пациенти в центъра, с
учебно-възпитателни и терапевтични цели: Познания за прилагане на
различни възпитателни методи и за успешни педагогически практики
за обучение по музика при деца със СОП; Познания за въздействието на
музиката върху децата; Познания за оказване на целенасочено музикотерапевтично въздействие; Познания и умения за подбор на подходящ
учебен музикален материал, според индивидуалните възможности и потребности на всяко конкретно дете; Умения за осъществяване на индивидуален подход и проява на гъвкавост. Следователно, за да изпълнява своята роля в тази конкретна педагогическа система, от музикалния педагог „…се очаква навременна и адекватна реорганизация на
учебния процес, адаптиране на учебно съдържание и обмисляне на
най-подходящите методи и подходи на обучение“ [Коловска, 2020 а, с.
381], което определя подхода му като компетентностен.
За информационно поддържане и актуализация на неговите познания и компетентности за работа в интердисциплинарния терапевтичен екип на центъра са създадени, специално за нуждите на това обучение и за ежедневно ползване, два справочни материала, съдържащи стилизирано синтезирано представяне на необходимата информация.
Единият материал е с информация за периодите на развитие на детето, а другият е с информация за заболяванията, включени в спектъра на
обслужване в конкретния терапевтичен център - синдром на Даун и
нарушения на нервно-психическото развитие (интелектуална недостатъчност, езикови нарушения, разстройства с дефицит на вниманието,
аутизъм).
3. Цели на обучението. Целта на това обучение е, да даде своя принос за подобряване на общото физическо състояние на всяко едно
конкретно дете, като в пълен синхрон с неговата цялостна терапевтична програма, съобразно с неговите състояние, възможности и индивидуалност, да се повиши, до някакво възможно ниво, неговото образователно и възпитателно ниво, като се създават адекватни умения и
познания, в рамките на учебната програма. Едновременно с това, чрез
музиката да се упражнява положително въздействие върху емоционалното състояние на детето и да се реализира целенасочено музикотерапевтично въздействие според предписанията на терапевтичния екип.
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ска система, е предвидена да осъществява обучение по музика, адаптирано към специфичните особености на обучаемите, към мястото на
провеждане на обучението и към неговите форма и цели. Обучаемите
деца са с различни увреждания и със своите индивидуални особености,
с тях се провежда корекционна терапия и са в голям възрастов диапазон, преследва се и определено музикотерапевтично въздействие. От
което следва, че учебното съдържание трябва да включва музикален
материал, съобразен с тези специфични особености, т.е. подходящ музикален материал.
Музикалният материал обхваща специално подбрани за това обучение музикални образци, правилно съобразени с възрастта, с физическото и психическото състояние на обучаемите и с нивото на техните
познания и умения. След проучване на редица източници и опит от успешни педагогически практики на видни музикални педагози (Ш. Сузуки,
К. Орф, З. Кодай и др.), информацията, свързана с избора на музикален
материал, бе обстойно анализирана и бе преценено нивото на нейната
приложимост, като се намериха подходящите аргументи за формиране
на критерии за реализиране на този избор, основани на доброто познаване на въздействието на музиката върху психиката и върху емоционалното състояние на децата. В резултат, за целите на това обучение, бяха подбрани подходящи музикални образци – 50 гръцки фолклорни
детски песни, предимно от местния регионален фолклор, поради факта,
че фолклорната музика се приема за идеалния инструмент за ранното
музикално обучение - с кратки форми, малки мелодични интервали, пентатонична скала, подходящи текстове. Подбраните песни позволяват
включване на ритмични движения и танц, както и възможности за организиране на ролеви игри и драматизации. По подобни критерии са подбрани и подходящи мелодии за демонстриране на звученето на подбраните за целите на обучението, гръцки фолклорни музикални инструменти. (Ετμεκτσόγλου, 2006, c. 27], [ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ, 2008, c. 29]).
5. Технологии и методи на обучение. Водещата идея за избора на
методология се базира на споделянето на няколко основни възгледа, а
именно:
• Особеностите и способностите на всяко дете трябва да са постоянно в центъра на вниманието на неговия учител, изкуството да се
възпитава трябва да се основава на познаването на човека [Стоев,
2014, с. 33], а възпитателният метод да се основава главно върху развитието на усещанията [Георгиева, 2015, c. 13].
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• По-широко застъпване на принципа учене посредством проучване,
доставящо на детето радост от работата и удовлетворение от резултата [Тимошенко, 2015, c. 9], защото децата се учат като наблюдават обкръжаващия ги свят и поради това трябва да се следват следните основни принципи (Ш. Сузуки): Човекът е продукт на своето обкръжение; Повторението на опита има важно значение за обучението;
Хората от възрастното обкръжение на детето длъжни да бъдат на
високо ниво и да продължават личностното си развитие, предавайки го
на детето; Системата или методът на обучение са длъжни да включват илюстрации за детето, основани на разбирането на учителя за
това – какво, кога и как. [ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ&ΡΕΝΤΖΟΥ, 2008].
Дейностите и методите са предопределени от формата на обучение и имат ръководен и направляващ характер. Предвиждат музикалният педагог да реализира едно деликатно управление на процеса преподаване и учене, което да осигурява успешно и резултатно взаимодействие на детето със СОП в ролята на обучаем с възрастния музикален педагог. „Тази цел е възможна благодарение на образователните,
възпитателните, познавателните релаксиращите и терапевтичните
функции на музиката [Коловска, 2020 б, с. 19]. Идеята е в насищане на
урока с разнообразни дейности и действия с цел създаване условия за
ефективно усвояване на знания и умения от обучаемия посредством
различни типове активности - интелектуално, двигателно и
емоционално.
Основните елементи на методите са: слушане на музика; заучаване на песни, като детето подражава на показаното от учителя и запомня текста и мелодията; пеене; запознаване, усвояване, повтаряне и
развиване на основна техника на подбрани подходящи музикални инструменти, като детето подражава на движенията на учителя си, слуша внимателно и запомня мелодиите, които свири; импровизации; ритъм и движение; танц; рисуване; ролеви игри.
Базови стратегии: личностен подход; демократичен подход; овладяване на техники на учене; работа в екип; непрекъснат контакт с родителите; използване на съвременни технологии в обучителния процес.
Методи на преподаване и учене. Ползването на различни методи
на преподаване и учене силно зависи от учителя и от обучаемите и
техния подбор трябва да се прави с цел внасяне на такива елементи на
преподаване, които да разнообразят обучението и да го направят
по-разнообразно, по-привлекателно, по-вълнуващо, като в същото време съответстват и отговарят на обучителните нужди на различните
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лателно да се базира на следната задължителна платформа:
• Основен приоритет е създаването на образователна атмосфера,
която е базирана на: осигуряване и запазване на физическия и психическия
комфорт на децата; по-добра комуникация между музикален педагог и обучаемите деца; засилване на мотивацията на обучаемите за учене чрез
различни преживявания; задържане на вниманието на обучаемите деца
със СОП, с оптимално намаляване на информиращите функции на преподаването и повишаване на формиращите; разпознаване, използване и развитие на индивидуалните различия, интереси, възможности, таланти и
особености на всяко дете; поощряване на креативността на обучаемите и индивидуалните им различия; получаване на знания, формиране на отношения и умения чрез поставяне на обучаемите в ситуация, в която да
си взаимодействат с музикалния педагог или помежду си (в група); непрекъснато взаимодействие и сътрудничество с родителите.
Технологичен модел. За нуждите на конкретната педагогическа
система е изработен технологичен модел със свой методически инструментариум, подкрепен с комплект от дидактически материали.
Той няма да бъде представен тук, поради ограниченията за обем на изложението, а и заслужава да бъде представен подобаващо.
Апробация. В тази конструкция, представената педагогическа
система е апробирана в терапевтичния център в гр. Серес, Гърция, за
корекционна работа с деца със СОП от средата на 2017 г., като по нея
са обучавани 23 деца със СОП, на възраст 3-19 г., с различни диагнози хиперактивност с дефицит на вниманието (7), аутизъм (6), психично
разстройство (3), синдром на Даун (2), умствена изостаналост (2),
аплазия (1), апраксия (1) и Еволюционно забавяне§Кинетични проблеми§Церебрална лигация (1). Обучението по музика на всяко дете започва в
момент, в който детето стане пациент в центъра и се определя от
екипа, като практически не се синхронизира с обучението на никое друго дете. От тези 23 деца със СОП, 15 все още са редовни пациенти в
центъра и продължават своята терапия и обучението си по музика,
като 7 от тях са от 2016 г., едно - от 2017 г. и 7 - от 2018 г., а от останалите 8 са обучавани за около 2 години. Обучението стартира с 10
деца, а от 2018 г. броят на обучаемите деца е около 15, като 7 от тях
се обучават от 5 години, а другите 8 – от 3-4 години.
Резултати. Продължителността на обучението е достатъчен
признак за това, че тези деца – моите ученици, с удоволствие посещават заниманията по музика, слушат предложената им музика, учат с
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интерес и желание, искат да знаят и да могат, постигат положителни
и все по-високи резултати, с различно темпо и според своите физически възможности. Това е неоспоримо свидетелство за положителното
въздействие на музиката върху емоционалното им състояние и за успешността на упражняваната педагогическа система. Към всичко
това следва да се добави и факта, че за всичките 23 деца е постигнат
сериозен напредък и положителна забележима промяна в тяхното физическо, психическо и емоционално състояние, в резултат на общите усилия на всички членове на интердисциплинарния екип, което показва, че
тази система е добре интегрирана в системата на терапевтичния
център и изпълнява своето предназначение, следвайки и изпълнявайки
целите си.
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Технологичен модел за обучение по музика
на деца със специални образователни потребности
с учебно-възпитателни и терапевтични цели
Андреас Г. Триантафиллидис
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Резюме: Представен е в синтезиран вид технологичен модел за обучение по музика на деца със специални образователни потребности (СОП)
с учебно-възпитателни и терапевтични цели като част от цялостна
терапевтична програма. Обучението се реализира от музикален педагог в рамките на интердисциплинарен екип към терапевтичен център
за корекционна работа, а технологичният модел е създаден като неразделна част от конструираната специално за реализиране на целите на
това обучение педагогическа система.
Ключови думи: музикален педагог, деца със специални образователни
потребности, технологичен модел на обучение по музика, музика
Abstract: It is presented in a synthesized form, technological model of music
education for children with special educational needs (SEN) with educational
and therapeutic goals, as part of a comprehensive therapeutic program. The
training is realized by a music pedagogue within an interdisciplinary team at a
therapeutic center for correctional work with such children, and the technological
model is created as an integral part of the pedagogical site constructed
especially for the purposes of the this training.
Keywords: musical pedagogue, children with special educational needs,
technological model of music education, music.
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Въведение
В настоящето изложение в синтезиран вид е представен технологичен модел за обучение по музика на деца със специални образователни
потребности (СОП) с учебно-възпитателни и терапевтични цели като
част от цялостна терапевтична програма в рамките на интердисциплинарен екип към терапевтичен център за корекционна работа с деца
със СОП. Моделът е предназначен специално за това обучение и е не-
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разделна част от конструирана за това обучение педагогическа система – той е нейната сърцевина.
Особености. За разлика от масово разпространените технологични модели на обучение, в конкретния случай технологичният модел има
своя специфика поради факта, че обучаемите са деца със СОП и обучението им по музика се вписва в индивидуалната корекционна програма
на всяко едно конкретно дете, което определя границите на индивидуална комплексна терапевтична рамка.
Работното помещение. Обучението по музика се провежда в няколко различни работни помещения, чиято обстановка и мебелировка са
внимателно преценени от членовете на интердисциплинарния екип, съобразно особеностите на конкретно дете.
Цели и очаквани резултати на технологичния модел на обучение
Основни теми на учебно съдържание. Учебното съдържание е ядрото на всяко обучение - една от най-важните негови компоненти, обхваща съвкупността от знания, умения, навици и нагласи, които обучаемите трябва да усвоят в процеса на обучение - отговаря на въпроса
„какво се изучава“. Зависи от това кой, къде, за колко време и с какви
цели учи и подходът към неговото създаване реализира най-различни
концепции. [Андреев, 1996, с. 43] В конкретния случай учебното съдържание е предназначено за работа с деца със СОП и задължително музикалните инструменти и музикалният материал, които ще се ползват в
обучението, трябва да са подходящи за деца със СОП, с които се провежда корекционна терапия. В тази връзка в обучението по музика са
включени три основни теми - Музикални народни инструменти, Детски
фолклорни песни и мелодии и Ритмични структури, като порядъкът на
изучаване е по преценка на музикалния педагог и не води до промени в
предоставените за целта методически инструменти.
Цели. Основанията на целите са в учебното съдържание, но по отношение на съдържанието, целта е съобразна с определени граници и
правила. За конкретното обучение съобразно с учебното съдържание,
целите на обучението са следните: Възпитание и развитие на умения
за слушане на музикални образци; Възпитание на положително отношение към музиката; Създаване на първоначални познания за представители на отделни групи музикални инструменти, упоменати в учебните
програми и овладяване на свързани с тях основни понятия, средства и
технологии; Формиране на технически умения за импровизации с музикален инструмент; Овладяване на първоначални понятия и умения, свързани с ритмични структури и с импровизации на ритмични структури;
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първоначални умения за импровизации на детски песни. В този процес
„Много важна …е ролята на учителя по музика, който да вдъхновява учащите, да създава желание за занимание с музикални дейности, да провокира мисленето им, да накара децата да усетят, че урокът по музика…
може да бъде източник на знания и удоволствие. Всичко това може да
се случи, когато обучителният процес се обогати с нови и атрактивни
предложения за разнообразяването му“ [Коловска, 2020 а, с. 1495-1496].
Очаквани резултати по теми от учебното съдържание. На ниво
учебна програма според физическите им възможности, обучаемите
трябва в достатъчна и възможна степен да осъзнават въздействието
на музиката върху тях и да умеят да слушат музика, а очакваните резултати на ниво теми от учебното съдържание са следните:
Музикални народни инструменти. Обучаемият трябва да: умее да
назовава и да разпознава, като изображения и като предмети, представители на отделни групи музикални инструменти. От детето със СОП
се очаква да осъзнава предназначението на представените му музикални инструменти, да разпознава звученето им и да умее да извлича звук
от тях; умее да импровизира лека и кратка музикална пиеса или ритмична структура на поне един музикален инструмент; забелязва и да осъзнава участието на музикалните инструменти като съпровод в изучаваните песни.
Детски фолклорни песни. Обучаемият трябва да: осъзнава достатъчно въздействието на музиката върху него и да умее да слуша музика; умее да заучава и пее поне една детска фолклорна песен с/без инструментален съпровод; умее да изпълнява съответни ритмични движения, като пее или слуша музика.
Ритмични структури. Обучаемият трябва да умее да импровизира
по различни начини различни елементарни ритмични структури.
Методически инструментариум - преподаване по теми
Методически инструментариум. Неговото конструиране и избора на използваните методи са повлияни директно или индиректно от
детерминантите на методите на обучение – целите, времетраенето,
мястото на обучение, наличните ресурси, опита на обучаемите, числеността на групата на обучаемите, наличните дидактически материали
и др. За всяка от трите теми на учебното съдържание, са предложени:
• Разработени учебни програми. По темата „Музикални народни инструменти“ се предвиждат основни представи (разпознаване, предназначение, базова техника на звукоизвличане, импровизация на елемен-
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тарни музикални пиеси) за ударни (тъпан, даул, тъпан, дайре, тумбалки,
нунура), струнни (тамбура, лауто, уд, китара, лира, кемнче) и идиофонни
музикални инструменти (цимбали, звънци, джамал, триъгълник, кухненски съдове, кречетало). „Възможността за приложението им в музикалната практика…до голяма степен се свързва с лесната достъпност,
лекота и несложност на техниката на свирене, което позволява на всяко дете…да участва в тази дейност“ [Коловска, 2020 б, с. 14].
По темата „Гръцки детски фолклорни песни“ се предвижда добиване
на обща представа и импровизации на подходящи песни и/или песни-игри с подходящ текст със и без инструментален съпровод, както и запознаване с техниката на усвояване и интерпретиране на песенен музикален материал, позволяващи включване на ритмични движения, танци, драматизации.
По темата „Ритмични структури“ се предвижда добиване на обща
представа за елементарни ритмични структури и различни типове импровизации на ритъм без и със звучене на мелодия или на песен.
• Примерна система от базови задачи за изпълнение. Базовите задачи са предложени по теми, като за всяка тема формират самостоятелна система с универсално приложение в рамките на темата. По
първата тема задачите са 4, по втората – 6, а по третата - 3. За всяка
задача са формулирани основните методически цели и очаквани резултати, предложен е сценарий и указания за изпълнение, ведно с препоръчителни стратегии и методи за постигане на целите.
• Примерна система от упражнения за затвърждаване и проверка
на знанията и уменията на обучаемите. Упражненията са представени по шаблон, аналогичен на този на базовите задачи, като по първата
тема те са 7, по втората – 5, а по третата - 2.
Всяка една от предложените примерни системи от базови задачи и
от упражнения за затвърждаване и проверка, поотделно отговаря на
условията за последователност, постепенност и пълнота (съобразно с
учебната програма). По своята конструкция, системите са универсални и са предназначени за ежедневно ползване от музикалния педагог в
обучението по музика.
• Комплект специални упражнения. В комплекта са включени 7 упражнения за музикотерапевтично въздействие при деца с говорни нарушения. [Λευκοθέα, 2006, с. 37]
• Комплект от дидактически материали. Дидактическите материали предоставят музикален материал, обезпечаващ всяка една от
трите учебни теми и специално подбран от музикалния педагог именно
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фика. Предназначени са за ползване в учебните занятия от музикалния
педагог и съчетават възможностите за реализиране и на учебно-възпитателните и на терапевтичните цели на обучението. Комплектът
включва сборник от 50 детски фолклорни песни, аудио диск с интерпретации на тези 50 песни със и без инструментален съпровод, сборник с
ритмични упражнения, аудио диск с записи на мелодии за илюстриране
на различните музикални инструменти, включени в учебното съдържание, албуми с изображения на музикални инструменти, сборник със специални упражнения за деца с говорни нарушения. Песните са представителни по отношение на: избрани характеристики, текст на песента,
нотен текст, аудио интерпретация на песента.
Методи на обучение. Директно влияние върху избора на методите
на обучение оказват преките нужди и възможности на обучаемите персоналните им особености, познавателното им ниво и развитие и
др., от една страна, а от друга - това са преките нужди и цели на обучаващия, спецификата на конкретна тема и наличието на дидактически материали, фази и/или етап на урока, неговото времетраене и др.
[Λευκοθέα, 2006, с. 97-101].
В тази връзка, отчитайки подобаващо влиянието на всеки един от
тези фактори и спецификата на това обучение по музика, в методическия
инструментариум, като аспект на разнообразяване, се предлага и препоръчва гъвкаво осмислено и динамично съчетаване и прилагане на различни
по свойства и функции методи, съчетани в едно цяло. Дейностите, с които музикалният педагог ръководи познавателната дейност на обучаемите, е израз на ръководната функция на предложените в инструментариума методи. Ролята на музикалния педагог тук е много важна. В израз на
информационната им функция са дейностите преподаване, изложение и
обяснение на учебното съдържание, а обучаваща им функция се проявява в
процеса на формиране на практическите знания и умения на обучаемите.
([Бижков, 1999, с. 112-116], [Λευκοθέα, 2006, с. 87-91])
Представянето на учебния материал от музикалния педагог е
твърде специален момент от всяко учебно занимание, особено когато
обучаемите са деца със СОП, понеже винаги е ориентирано към възприятията и паметта на обучаемите и това го поставя в силна зависимост от тяхната индивидуалност. За конкретното обучение, приложима и препоръчителна е една от най-популярните форми за представяне
на учебния материал – словесното изложение от учителя пред обучаемото дете, което трябва да е кратко и внимателно съобразено с инди-
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видуалните му особености. То включва същественото учебно съдържание и позволява на музикалният педагог със своето поведение да поставя акцент на учебно-възпитателната страна, като с избор на подходящи стил и форма на изложението, допринася за уточняване на проблеми и факти, на термини и понятия и за тяхното правилното разбиране. Целите на изложението се концентрират върху представянето
на учебния материал пред обучаемото дете и според конкретното му
състояние и възможности, се представят внимателно подбрани научни
знания, пряко свързани с неговия интерес, с цел да се поддържа активно
неговото внимание и да се реализират предвидените образователни и
възпитателни задачи. Работейки с деца със СОП, в предварителната
подготовка следва добре да се осмислят и предвидят дейностите на
реализацията, като личностно поведение, наблюдение на реакциите на
обучаемия, предвиждане на затруднения по време на изложението, за да
се контролират стила и езиковите средства в изложението. За привличане на вниманието на обучаемите се препоръчват паузи, риторични
въпроси, лирични отклонения, „игра“ с любопитството, импровизации и
др [Бижков, 1999, с. 119-123], [Λευκοθέα, 2006, с. 103-107].
Методи на изследване на действителността в учебния процес.
Както в почти всяко обучение по музика, така и в конкретното, за усвояване на определени фрагменти от учебното съдържание, по-специално
място е отредено за методите с непосредствена изследователска цел
- наблюдението и експеримента в две негови разновидности (за откриване на нови знания и за демонстрация, в зависимост от целите), като
се налага да се подхожда с особено внимание към организацията на експеримента. От методите на непосредствено индиректно изследване
подобаващо място е отредено на практическите дейности, демонстрацията, упражняването, инструктажа и подражателните методи,
като за всички фази на едно занимание за постигане на конкретни дидактически цели, се препоръчва ползване на демонстрацията. При нея,
музикалният педагог демонстрира изпълнение на определени действия,
които обучаемите трябва да усвоят (напр. да изпълнят определено
ритмично упражнение, да повторят пасаж от песен, да повторят определени движения и т.н.). Поради това, че упражняването е съзнателното повтаряне на определени действия за формиране на определени умения у обучаемите, то се явява доста съществена дейност в обучението по музика, предвиждащо музикални дейности, като пеене, ритмични
упражнения, импровизации, техническо усвояване на музикален инструмент, За организирането и провеждането на действието упражняване,
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индивидуално, като са предвидени практически упражнения по образец
- коментирани и/или вариативни, по преценка на педагога, затвърждаване на знания и умения. Според конкретната необходимост се включват и упражнения с различни функции - въвеждащи, повторителни, основни, операционални, оценъчни и коригиращи, като винаги се формулират ясно целите. Препоръчително е упражненията да се разнообразяват по форма и по съдържание, като количеството и сложността им се
съобразява със спецификата на уменията за усвояване на конкретното
дете-обучаем, с възрастовите и образователните дейности и нужди.
Практическите дейности също имат своето достойно място в
това обучение по музика, като се използва спектъра на разнообразие на
техните дидактически функции - формиране на наблюдателност, на
умения, на навици, на стил на работа. Провеждат се предимно индивидуално, във внимателно подготвеното за целта работно помещение,
под прякото ръководство на музикалния педагог, с цел илюстрация, придобиване на нови знания и умения или затвърждаване на, придобити преди това, знания и умения. Преди всяка практическа работа, музикалният педагог провежда текущ и заключителен инструктаж, като метод,
който се осъществява с обяснение, беседа и демонстрация.
За възприемане или за затвърждаване и осмисляне на определени
знания намира място и ползването на основната и значима познавателна функция на моделирането. При възможност, биха могли да се включат дейности като направа на елементарни модели на конкретни музикални инструменти с предоставени от музикалния педагог подръчни
материали (напр. малък барабан от хартия). Това доста забавлява децата, но същевременно, по този начин се подпомага познавателната дейност на равнище на сетивното познание и на ниво абстрактно мислене, понеже се акцентира на съществени характеристики на моделираните предмети. За всички упоменати дейности е препоръчително да се
предвиждат няколко фази - планиране, изработване на планираните
действия, контрол и оценяване. [Λευκοθέα, 2012, с. 110]
Подражателните методи имат своето особено място в обучението по музика и в не малко случаи се налага да се ползват и с конкретни
терапевтични цели. Най-типичният техен представител - игровият
метод, се ползва и като начин на представяне и опознаване на действителността чрез извършване на учебни симулативни дейности. В сборника от детски фолклорни песни не малко, от включените в него, песни
предлагат възможности за прилагане на този метод, като по текста на
песента се организират дидактически или ролеви игри, драматизации.
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Във връзка със спецификата на това обучение по музика и ограничените физически възможности на обучаемите, то би следвало, предложените учебни програми и очакваните резултати да се приемат като
пожелателни и очертаващи, по-скоро като една макрорамка, в която
биха могли да се постигнат определени образователни цели и положително въздействие върху емоционалното състояние на децата. Поради
това не се предвиждат инструменти за проверка на нивото на усвояване на учебното съдържание.
Заключение
В заключение, описаният тук технологичен модел е апробиран в течение на около 4 години, в терапевтичен център за работа с деца със
СОП, гр. Серес, Гърция, претърпял е няколкократни корекции, с цел повишаване на неговата универсалност, адаптивност и ефективност.
Направена е практическа оценка на неговата приложимост и ефективност и тя категорично е положителна. Поради своята системна конструкция, моделът позволява надграждане и модифициране, което го
прави приложим и адаптивен и за други подобни обучения, както и за
индивидуална или кръжочна работа с проблемни деца в общообразователни училища.
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МОТИВИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ
НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНИ
ДЕЙНОСТИ ПО МУЗИКА
Мая И. Йорданова
Резюме: Извънкласните дейности са необходимо допълнение към учебните занятия и фактор за организиране свободното време на учениците. Благодарение на тях се усъвършенстват и задълбочават знанията
придобити в клас, като се реализират разностранните интереси и потребности на децата.
Ключови думи: обучение по музика, извънкласна дейност, свободно
време
Abstract: Extracurricular activities are a necessary addition to the lessons and
a factor in organizing students’ free time. Thanks to them, the knowledge
acquired in class is improved and deepened, realizing the diverse interests and
needs of the children.
Keywords: music training,extracurricular activity, free time

86

Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на съвкупни знания, умения, ценности, социални убеждения и навици. Възпитателният процес при учениците се осъществява
както чрез обучението в училище, така и чрез извънкласните дейности,
като тяхното съчетаване създава единство и непрекъснатост на този
процес. Заедно с образователната и развиващата функция, възпитателната е една от основните цели на обучението. Възпитателно въздействие върху учениците оказват не само учебното съдържание, методите на преподаване по различните учебни предмети, но и самата
личност на учителя, с която те общуват. „Еволюцията в начините и
ресурсите за осъществяване на пълноценен музикално-възпитателен
процес е неизбежна“ [Коловска, 2020, с. 381].
Музикално-педагогическата теория и практика у нас, обръща внимание на мястото и значението на музикалното изкуство в цялостното развитие и възпитание на децата. Проблемът е вълнувал музикалните педагози още от неговото зараждане. Основната цел на музикално-
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то възпитание „в общообразователното училище е осъществяване на
художествено възпитание и в частност на естетическо възпитание
въобще“ [Минчева, 2009, с. 4]. Формирането на умения за разпознаване и
творене, създаване на красота, заедно с преживяванията, чувствата
на човека, които се пораждат при близостта с изкуството, се обуславят от различни фактори и са строго индивидуални. Това са предпоставки, които съдържат много по-дълбок смисъл – да се „формира активно естетическо отношение и позиция, прерастващи в нравствено поведение“ [Минчева, 2009, с. 4] , т. е. фактор за всестранно и цялостно
въздействие върху личността, и осъществяващи различни социални
функции.
Последните години, в образователната стратегия на МОН се наблюдава, как извънкласните дейности стават приоритет на държавата. С нейна подкрепа се свързват и осъществяват дейности, благоприятстващи развиване на личностните качества, заложби, на различни
творчески умения и способности на децата. Учениците се включват в
занимания, които избират по свое желание, като по този начин се формират и стимулират техните различни интереси и предпочитания. С
помощта на извънкласните дейности се възпитават и развиват специални умения и навици, изгражда се самостоятелност, разширява се културния хоризонт, творческата дейност, естетическия вкус, инициативност. Те съдействат за разгръщане на способностите на обучаваните, изгражда се и се обогатява личността, разкриват се нови възможности за изява, като се използва рационално свободното от учебни
занятия време, т.е. свободно и учебно време са две страни на единния
процес на активна жизнена дейност на ученика. Свободното време е
това, извън учебните занимания – време за развитие, самообразование,
на физически и интелектуални игри и занимания, на социална и обществена дейност. При едно ползотворно използване, то спомага за разширяване кръгозора, интелектуално израстване, положителни емоционални преживявания и личностно обогатяване на учениците.
В някои педагогически изследвания понятието „свободно време“ е
онази част, която се разглежда като възможност човек да се занимава
с различни развлекателни дейности, задоволявайки своите интереси. В
тях се подчертава, че свободното време е фактор за самоизразяване,
самореализация, самоусъвършенстване, способ за потапяне на човек в
културата, начин за неговото превръщане в средство, за дейности на
открито и по-нататъшно физическо, морално и духовно развитие на
личността.
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универсални знания, умения, способности, лична отговорност на учениците, тоест ключови компетентности, определящи съвременното качество на учебното съдържание. Системата на извънкласните образователни дейности на учениците, като съчетава различни форми и методи на организация, позволява да се даде нова динамика на образователния процес, като се прилагат разнообразни методи и структури
извън класната стая. Това разнообразие от форми на обучение в извънкласни дейности създава множество предпоставки за различни видове
занимания, което позволява да се включи целия комплекс от дадености
и заложби на ученика. Това определя не само разширяването на обхвата
на основното образование, но и да се добият по-специални професионални знания и умения. Развитието на системата на извънкласните
образователни дейности, определя целостта на образованието и придава на образователния процес творчески характер.
Възпитателният процес не се реализира само в рамките на училището, а продължава и извън него, затова за извънучебните занятия на
учениците се употребяват различни понятия, като извънкласна, извънурочна, извънучилищна, обществена дейност [Тодорова, 1993].
Извънкласните дейности са част от заниманията на учениците,
които извършват през периода на обучението си в училище, но се организират и реализират в извънучебно време. Дейностите по интереси са важен ориентир на образователната политика в момента в
нашата страна. Чрез тях в много по-висока степен могат да се провокират способностите на децата, тяхната креативност и въображение, да се осъществи възпитателната функция, отколкото в учебните часове.
Извънкласните дейности са целенасочени и организирани от училището, по програма предварително разработена от преподавателя, който провежда дейността. Тези занятия стъпват на основата, която е
придобита в учебните часове по предмета и я надграждат, т.е. усъвършенстват знанията придобити в клас. Същевременно, дейностите
притежават свой специфичен облик, като се имат предвид възрастовите и индивидуални особености на децата. Тези занятия се отличават с
това, че учениците участват напълно доброволно и съзнателно – привлекателно за тях е предоставянето на свобода при избора на занимания през свободното им време. Тези дейности не носят само отговорности и задължения на децата, а също така отмора и емоционална
удовлетвореност.
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Основна цел на извънкласната дейност е развиване и обогатяване
на личността на децата, като се включват в педагогически дейности,
които се провеждат в свободното от учебни занятия време. Създаване
на условия учениците да постигнат необходимия за живота и обществото социален опит, да формират система от ценности, да се изградят предпоставки за многостранно развитие и социализация на
всеки ученик в свободното му време. Оформя се образователна среда,
която осигурява активиране на социалните, интелектуални интереси
на учениците, развитие на здрава, креативно растяща личност, с формирана гражданска отговорност и самосъзнание, подготвена за живот
в новите условия, способна на социално значима практическа дейност
и осъществяване на доброволни инициативи. Правилно организираната
система от извънкласни дейности е сфера, в която могат да се образуват или развиват максимални познавателни потребности и способности на всеки един ученик, което осигурява възпитание на свободна
личност.
Задачите на този вид дейности са свързани с обогатяване на личния опит на децата, повишаване на тяхното самочувствие и социален
статус, образуване на практически умения, овладяване на нови области
от човешката култура, обогатяване с положителни емоции, които са
резултат от заниманията, проведени в извънучебно време с предпочитани от ученика личности.
Музиката вълнува, предизвиква определени настроения и преживявания. Тя е най-достъпното и близко до сърцето на човека изкуство,
което въздейства най-бързо върху неговия емоционален свят.
Изучаването на музика в извън часовете, свързани с предмета, във висока степен подпомага да се развиват музикалните способности на
децата, създава се интерес и се възпитават в любов към музикалното
изкуство, като се изгражда уважение към българската народна музика
и традиции. Според Цв. Коловска „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 методи и средства, чрез пряко контактуване с творци и специалисти в различни области на изкуството,
културата и познанието.“ [Коловска, 2019 а, с. 181]. Посочените предпоставки пораждат ползотворно общуване и сътрудничество между
участниците в творческия процес (учител – ученик, ученик – ученик),
свързан с овладяване на културните ценности.
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музика се свързва и със задачите, които реализира. В този смисъл се
развиват не само с музикалните способности, които са фактор за успешно занимание с музикални дейности и тяхната диагностика, но
също така и потребностите, музикалните интересите на всяко дете,
участващо в конкретното музикално занимание, като същевременно се
проследява и тяхното развитие, в създадената положителна образователна среда. „В културен аспект това означава да се създадат най-благоприятни условия на децата да усвоят духовните постижения на човечеството, в резултат на което да обогатят своите познания за
живота, да разширят своя мироглед, духовно да се обогатят като личности“ [Коловска, 2019 б, с. 435].
Вземането на участие от децата в извънкласни и извънучилищни
изпълнителски дейности по музика, повишава тяхната мотивация и
осъзнатост. Те се вързват освен с личното им, доброволно желание
да участват в тях, но и от наличието на специални музикални способности, които са предпоставка учениците да проникнат в по-дълбоки пластове на музикалното изкуство.
Реализирането на задачите на извънкласните дейности е немислимо без участието и влиянието на педагога, който организира тези занятия. Неговите професионални компетенции и лични качества на водач и организатор привличат и задържат желаещите в допълнителните учебни занимания по музика. Именно впечатленията, които изграждат децата се усилват от влиянието на учителя, който предава чувствата си не само в изразителното изпълнение на музикалното произведение, но и чрез думите, жестовете, отношението, дори и изражението. Той им помага да се потопят в света на музикалните образи,
чрез които ярко се усеща тяхната изразителност. Благодарение на
програмата, по която се обучават децата, музикалния материал, методите, похватите за обучение, които се избират или дори се създават
от самия ръководител на дейността – това са предпоставки за развитие на художествено – творческите заложби на децата.
Извънкласните дейности заемат важно място в системата на образованието. Те са форма, в която се продължава продуктивния учебен
процес, но същевременно организира свободното време на учениците.
Това са емоционални занятия, които дават възможност за активно
участие на възпитаниците със свои мнения и предложения за тяхното
съдържанието. Дейностите, освен че благоприятстват развиване на
личностните качества и заложби, на различни творчески умения и спо-
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собности на децата, като ги включват в занимания, които избират по
свое желание, но заедно с това стимулират и образуват техните интереси и предпочитания.
Извънкласните занимания са изключително плодотворни по отношение на формирането и развитието на художествената музикална
култура и музикалните способности на децата в общообразователното училище, като постепенно, в процеса на работа, учениците не само
придобиват музикални знания и умения, но получават морални и естетически насоки в образованието.
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ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВОКАЛНИТЕ НАВИЦИ
ПРИ ДЕЦАТА ВЪВ ВЪЗРАСТТА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ ПРИ РАБОТА
С ВОКАЛНА ГРУПА В ИЗВЪНУЧИЛИЩНА СРЕДА
Анастасия И. Баткова
Докторант - АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив
Резюме: Развитието на певческия глас на детето е сложен, многокомпонентен процес. От една страна това развитие зависи от чисто физическите условия в съзряването на детския гласов апарат, но от друга - от развитието на вокалните навици, необходими за успешното
провеждане на певческата дейност. Погледнато като физически акт,
пеенето е координиран процес на взаимодействие между органите на
гласообразуващия апарат. Овладяването на дейността на всички органи в гласообразуването създава усещания, които по-късно се автоматизират и се превръщат във вокални навици.
Ключови думи: вокални навици; пеене; деца; вокална група
Abstract: The development of the children’s singing voice is a complex,
multicomponent process. On the one hand, this development depends on the
physical conditions in maturation of the children’s voice, but on the other hand
– on the progress of the vocal manners, which are necessary for the useful
singing activity. Considered as a physical act, the singing is a coordinated
process of interaction between the parts of the voice production machine. The
mastering of all of the parts of voice structure creates sensations, which become
automatic later and grow into vocal manners.
Key words: vocal manners, singing, children; vocal group
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Съвременната образователна реалност предлага широк избор от
разнообразни възможности за включване на подрастващите в различни
извънучилищни занимания, а вокалната група се оказва все по-предпочитана форма на извънучилищна музикална дейност. „Особено често
явление е обособяването на вокална група като форма на извънкласна
и извънучилищна дейност.“ [Коловска, 2019, с. 436] Тя е с нерегламентиран брой на участниците, може да бъде със смесен състав, а репертоарът и е разнообразен, съобразен с възрастовите особености и инте-
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реси на децата. Творческата дейност на вокалните групи, организирани в различните извънучилищни учреждения, е атрактивна заради многото и различни възможности за детска изява, които предлага. С оглед
на това, настоящата разработка разглежда някои проблеми при формирането и развитието на вокалните навици при децата във възрастта
7 – 10 години в работата на вокалните групи, ситуирани в извънучилищна среда.
Музикално-педагогическата теория и практика категоризират съдържанието на вокалните навици в два основни дяла, разделяйки ги според това дали се отнасят към самостоятелното или към колективното пеене. В този смисъл те се определят като певчески и хорови навици. Тук е важно да се направи уточнението, че за един певчески колектив, какъвто е вокалната група, формирането и на двата дяла е необходимо, защото няма как да се пее колективно с помощта само на едните или другите. Практиката в съвременните динамични условия показва, че участвайки във вокална група, децата развиват своите навици за
самостоятелно и колективно пеене паралелно в работния процес.
Певческите навици, необходими за успешното провеждане на певческата дейност, са свързани с изграждането на правилни певческа
стойка, певческо дишане, звукообразуване и дикция. По мнение на автора на настоящата публикация, към тези елементи на вокалната техника може да се прибави и овладяването на правилна певческа атака, взимайки предвид нейната значимост по отношение както на индивидуалното, така и на колективното пеене.
За да бъде правилна певческата стойка, от учениците се изисква
да стоят свободно - прави или седнали, според ситуацията, без напрежение. Важно тук е гръдният кош да е изправен, непритиснат, за да има
достатъчно място за поемане на необходимия въздух. Ако децата пеят
седнали, тогава могат да отпуснат свободно ръцете си на коленете, а
ако са прави - ръцете падат свободно надолу. Позицията на главата има
важно значение за гласообразуването, затова е необходимо брадичката да не отива твърде много нагоре или надолу, за да не притиска ларинкса. Въпреки тези задължителни условия, певческата стойка на децата по време на репетициите не е съвсем статична, защото дори в
работния процес се прилагат различни артистични движения – жестове и танцови стъпки.
Дишането е главен източник и опора на гласа, и този факт обуславя огромното значение на този навик за певческата дейност. При децата дишането обикновено е повърхностно, все още нетренирано за це-
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във вокална група някои от тях пеят изключително вяло и отпуснато.
Оттук идва нуждата педагогът да възпитава постепенно в децата
навик за коремно дишане (долно-ребрено или диафрагмено). При него се
осигуряват добри условия за издържливост по отношение на дълги фрази, както и за контрол върху интонацията. Освен двете фази - вдишване и издишване, при певческото дишане има още една фаза - т.нар. фаза
на задържане, и тя има много важно значение. “Веднага след поемането
на дъх има кратък застой, който осигурява едновременното запяване.
Тук вниманието трябва да бъде много активизирано, за да се получи
едновременна атака на тона.” [Славова, 1999, с.153] Именно фазата на
задържане концентрира вниманието на децата към това как ще “атакуват” първия певчески тон.
Друг много важен момент при дишането в певческия колектив е
умението за верижно дишане. То е характерен похват за хоровете, но
успешно се прилага и в дейността на една вокална група. Употребата
му се налага в някои особени случаи, например при необходимост да се
изпълни по-дълга нотна стойност или трудна фраза в художествено
отношение, която не може да се прекъсне. Основните правила, които
се спазват при верижното дишане и са приложими при децата, са:
- диша се тогава, когато съседно стоящите не дишат;
- диша се преди въздухът съвсем да е свършил;
- след поемане на дъх се запява леко и незабележимо, без акцент;
В началото на обучението във вокална група, основна задача на педагога е да се опита да научи децата на правилно, едновременно поемане на въздух, заедно с неговия диригенстки жест - ясен и много точен в
художествено отношение. Като често срещан проблем при начинаещите певци заради липсата на музикално-изпълнителски опит е лошия навик да се прекъсват фразите и думите на неподходящи места, с цел
поемане на дъх. Ето защо е важно обучаваните да се научат на правилно изразходване на въздушната струя при пеене с практиката.
Необходимо е да се отбележи, че при децата във възрастта 7 – 10
години процесът на усвояване на певческото дишане трябва да е плавен, спокоен. Това ще рече, че не бива тяхното внимание да се насочва
прекалено и единствено към него, защото има вероятност това да доведе до излишни, пренапрегнати движения от тяхна страна. В тази
възраст то се развива неусетно, редом с другите певчески навици. За
да усетят децата коремното дишане на физическо ниво, би могло преподавателят да им предложи да сложат ръка на корема си и сами да
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почувстват движението при вдишване и издишване. Помощно упражнение за тази цел също е да се предизвика кашляне, при което неминуемо
работи диафрагмата, а движението на коремните мускули е лесно
забележимо.
Звукообразуването (артикулацията на звуковете) в певческата
практика е начинът, по който се произнасят гласните и съгласните
звукове, както и самото качество на тяхното извличане от говорния
апарат. Първата и основна задача на педагога във връзка с това при
постъпването на нови участници във вокалната група, е да следи за
правилното отваряне на устата при пеене. За точното звукообразуване е важно децата да отпуснат долната си челюст и да се стремят да
учленяват правилно звуковете. Тази задача изисква много постоянство,
защото се наблюдава масово неумение на децата да отварят уста при
говор и пеене и да ‚изяждат“ някои гласни или съгласни звукове.
В процеса на пеене гласните са по-продължителни и с определена
височина. Може да се каже, че те “носят” мелодията в песента. Макар и
различни, гласните трябва да бъдат обединени в една обща, мека и закръглена звучност. Това се постига с отвор на устата, близък до гласната “о”, но без да се прекрачва границата на естественото, недеформирано звучене. Доброто, максимално естествено звукообразуване
позволява песните да звучат леко, напевно и без напрежение. Що се отнася до съгласните, те се произнасят кратко и стегнато. Съгласните
звукове играят ролята на преход между гласните и не бива да “спъват”
пеенето. Тук важи правилото за пренасяне на съгласните в края на
сричката към следващата сричка (пример: ча-со-вник, вместо ча-совник; про-ле-т е до-шла, вместо про-лет е дош-ла и т.н. ). Основна цел
при звукообразуването е да се постигне лекота и ненапрягане на устата, езика и гърлото при пеене, т.е. целият певчески апарат да работи
спокойно. “Педагогът трябва да се стреми пеенето да бъде естествено, а не претенциозно и маниерно...” [Векилова, 1998, с. 128] По този начин се постига звукоизвличане, което да не обезличи красотата и специфичния облик на детския глас.
Ясната дикция е от съществено значение за художественото
представяне на песента, защото всяка песен е съставена както от
мелодия, така и от поетичен текст – те са развнозначни и взаимнодопълващи се. Това певческо умение се състои в ясното и отчетливо произношение на текста. Работата върху дикцията благоприятства не
само певческата дейност, но има и важно значение за преодоляването
на някои специфични фонетични проблеми на говора при децата.
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често срещано наличието на говорна ленивост и небрежност. По правило децата най-добре възприемат чрез подражание, затова от педагога се изисква самият той да има ясна, правилна дикция и да демонстрира на децата как да произнасят текста винаги, когато това е необходимо. В работата би могло да се използва упражнението, при което
текстът се произнася с преувеличени движения на говорния апарат,
артикулирайки всеки звук ясно и много активно. При пеене това преувеличаване се премахва, но дикцията се изчиства и става по-изразителна. Полезен похват е да се използва огледало – детето застава пред
него и възприема зрително доколко правилно произнася думите, достатъчно ясно ли го прави. Друг интересен похват при работата върху
дикцията е произнасянето на текстовете на песните с молив или химикал, който се захапва водоравно. По този начин дикцията се затруднява, изискват се много по-големи усилия да се произнасят думите, но
след като се премахне моливът или химикалът, се наблюдава подобрение в произношението.
Атаката на звука е първият момент на встъпване върху певческия
тон, или първият момент от възникването на звука. Нейното правилно
овладяване е много важно поради две основни причини - от нея зависи
както съхранението на гласа, така и оформянето на правилен звук при
пеене. Съществуват три вида атака - мека, твърда и придихателна.
При твърдата гласните връзки се разделят под натиска на силна въздушна струя, което представлява един вид удар върху тях.
Придихателната атака създава усещане за звук “х” поради вялото и
отпуснато събиране на гласните връзки. Тези видове атака не се предпочитат в певческата практика, правят изключение единствено специфични художествено-интерпретационни моментни изисквания.
При меката атака гласните връзки се събират и раздалечават
леко, със спокойно налягане на въздушната струя. Тя е здравословният
вид певческа атака, защото по никакъв начин не наранява гласовия апарат. За развитието на младия и неопитен певец овладяването на мека
атака е от огромно значение – тя се „грижи“ за бъдещия добър тонус и
състояние на гласовия му апарат. От художествена гледна точка, тя
осигурява красив звук и качествен общ певчески процес. В певческите
колективи атаката е много важна, защото общото звучене до голяма
степен зависи от нея - тя е начинът, по който всички запяват първоначално. Според Георги Делиганев, при атаката в ансамбловото пеене е
важно е да следи за няколко неща [Делиганев, 1980, с. 23]:
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- положението на звукообразуващия и артикулационен апарат;
- атаката да се прелива с края на вдишването;
- да се разясни теоретически и практически разликата между мека
атака и вяло и нерешително атакуване на тона;
- да се следи за еднообразие и едновременност при атаката;
Изпълнението на тези условия е една добра предпоставка както за
колективното певческо звучене, така и за индивидуалното.
Освен индивидуалните певчески навици, ансамбловото пеене изисква да се овладеят и т.нар. хорови навици. Те включват строй и
ансамбъл.
Под строй в музикалната практика се разбира чистата интонация
при групово изпълнение, от която се получават добре звучащо пеене в
унисон, а при многогласно пеене – хармонични интервали или акорди
(според броя гласове, на които пеят децата). Строят сам по себе си
изисква не само добре развити самостоятелни певчески навици, но и
добре развит музикален слух.
В методическо отношение е известен следният алгоритъм в овладяването на строя: Първо всеки ученик се научава да интонира правилно самостоятелно. Следващият етап е постигане на точно интониране при пеене в унисон на един глас. Накрая идва и най-трудния момент
- постигане на строй при двугласно пеене, ако репертоарът на вокалната група го налага. Това обикновено е сложно за неразвития все още
хармоничен слух на учениците. За изработването на строя Цанко Колев
дава следното предложение: „...освен индивидуалната работа с всеки
ученик, за правилно интониране е необходимо още да се работи и за
развитие на хармоничния слух чрез често слушане на многогласна музика - вокална и инструментална” както и “пеенето в клас на два гласа,
като единият пеят учениците, а другият свири или пее учителят...”.
[Колев, 1965, с. 115]
По отношение на колективната интонация, интерес представлява
следният прийом - употреба на работна и изпълнителска тоналност.
Този прийом по време на работния процес спомага за „съхраняване на
интонацията и строя през различните етапи на репетиционната работа“ [Куюмджиев, 2010, с. 72]. Ако групата е с ниска интонация, работата в тоналност, по-висока с половин или един тон, би могла да освежи тонуса на певците, и обратно – по-ниската тоналност може да ги
успокои, ако са превъзбудени. Това е особено полезно за работата с
деца във възрастта 7-10 години, предвид тяхната висока активност и
склонност към бърза умора.
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та звучност. Ансамбълът осигурява единството при колективното пеене по отношение на метроритъм, темпо, тембър и щрихи, изисквани
за съответната песен. Терминът може да се срещне в литературата
и като “ансамбловост”. Рада Славинска прави уточнението, че понятието “ансамбъл” има значението на обединение между хор и оркестър, а
когато се говори за хорова звучност, по-подходящата дума е “ансамбловост”. [Славинска, 2018, с. 8] Ансамбълът предполага едновременното започване и завършване на цялата песен, на всички нейни фрази и
дребни елементи, както и еднаквото, изравнено звучене на гласовете,
създаващо едно усещане за пълна хомогенност, без да има гласове, които “стърчат”. Нещо повече: „Анасамбловото пеене трябва да се разбира не само като пеене без изоставане или избързване от другите изпълнители, но и като равняване, контролиране, съгласуване на своето
пеене по сила, едновременност в изпълнението на динамичните нюанси и тембровите изменения, в характера на звученето на гласа на другите, в настроението...” [Атанасова-Вукова, 1995, с.105] Ключово значение в овладяването на този хоров навик има добрия, адекватен диригенстки жест на вокалния педагог, който да отразява точно характера
и всички щрихови нюанси на изпълняваната песен.
Добри практически резултати в овладяването на някои от индивидуалните певчески качества, както и на строя и ансамбъла, показва
следната техника, която би могла да се прилага по време на репетиция:
групата се разделя на три партии, с даден диригентски знак всяка партия встъпва в изпълнение на един тон от дадено мажорно или минорно
тризвучие, например със сричката “но” или със затворена уста на “м”, и
след това остава да лежи на този тон, следейки диригентския жест до
закриването на тона. Тук едновременно се упражняват различни елементи - атака на тона, певческо дишане, динамични нюанси, строя и
ансамбъла. Освен като упражнение за изработването на вокалните навици, тази техника би могла да се използва и в моментите, когато децата са уморени, разсеяни или превъзбудени. Това е “глътка въздух” в
работния процес, който едновременно развлича децата, но в същото
време им помага да се концетрират и съсредоточат.
При начинаещите певци във възрастовия диапазон 7 – 10 години
важи правилото за постепенност при усвояването на вокалните навици. Важно е изграждането на всички тези навици като градивни елементи на вокалната техника да бъде плавно, с поносимо ниво на трудност, но с висока резултатност. В овладяването на певческите и хоро-
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ви навици централно място заема учителят - този, който със своите
умения и компетенции води децата напред в Света на музикалното изкуство. От него зависи до голяма степен резултатността на целия
този процес, както и това децата да се чувстват сигурни, спокойни, но
в същото време активни и мотивирани по пътя на тяхното певческо
музикално възпитание.
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Й. С. БАХ - ТРИГЛАСНА ИНВЕНЦИЯ №9
BWV 795 - ПРИЛОЖЕНИЕ В ПСИХОТЕХНИКИ
ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛНИЯ СЛУХ
Петя Г. Петрова, АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев”
Резюме: Настоящата статия разглежда приложението на тригласна
инвенция №9 f moll, BWV 795 от Й. С. Бах в професионалното музикално-слухово обучение. Разработката има за цел, дефинирайки понятието
“психотехника” в музикален контекст, да предложи откъси от инвенцията като конструктивен материал за провеждането им. Полифоничната
структура на композициите от епохата на късния Барок (Свободен полифоничен стил) е предложена за материал, подпомагащ преодоляването на трудности в развитието на усета за многогласие и музикалната
памет.
Ключови думи: Й. С. Бах, инвенция, психотехника, музикално-слухово
обучение, усет за многогласие, музикална памет
Abstract: This article discusses the application of a three-part invention №9 f
moll, BWV 795 by J. S. Bach in professional music and hearing training. The
research aims, while defining the concept of „psychotechnics“ in a musical
context, to offer excerpts from the invention as constructive material for their
implementation. The polyphonic structure of the compositions from the late
Baroque era (Free polyphonic style) is proposed as a material to help overcome
difficulties in the development of the sense of polyphony and musical memory.
Keywords: J. S. Bach, invention, psychotechnics, music and hearing training,
polyphonic sense, musical memory
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Солфежът е фундаментална за музикално-теоретичния цикъл дисциплина, която се занимава с проблемите на музикално-слуховото възпитание. За обезпечаване потребностите на дисциплината се използва структурно и стилово разнообразен музикален материал.
Преобладаващ дял от дидактичната тъкан в урока по солфеж заемат
специално написани конструктивни примери, насочени към преодоляването на конкретни проблеми. Не по-малко важно място заемат целенасочено подбрани откъси от музикално-художествената литература,
които се прилагат и с илюстративна цел.
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Крупното музикално творчество на Й. С. Бах е подходящо да се прилага пълностойно в музикално-слуховото обучение в услуга на конкретни
дидактични цели. Самият композитор създава някои от своите клавирни
творби като учебни пособия, предназначени за учениците му (двугласни
и тригласни инвенции, Нотна тетрадка “Анна Магдалена Бах” и др.).
В настоящото изложение предмет на внимание е тригласна инвенция №9 f moll, BWV 795. В интерес на терминологичната акуратност е
важно да се отбележи, че инвенцията не съществува като обособена
форма. По устройство много инвенции могат да бъдат класифицирани
към жанра на фугата, каноничните форми, старинната двуделна форма
[Манолов. Христов, 1977, с. 216]. Своите 15 двугласни и 15 тригласни
инвенции Й. С. Бах създава в периода 1720-23 г. като подготвителни
упражнения към клавирната фуга. Самият той нарича тригласните си
инвенции “синфонии”.9
Творби на Й. С. Бах винаги са присъствали в процеса на моето клавирно обучение. Те предизвикват у мен задълбочен интерес в интерпретационен и педагогически аспект. Казаното намира потвърждение - в
три поредни години участвам в различни категории (“Задължително
пиано”; “Камерни състави” с акордеонно дуо) на изданията на конкурса
“Йохан Себастиан Бах и неговото съвремие” (2012, 2013 и 2014). Това
допълнително ми даде повод за задълбочен поглед към характерни особености на Баховия стил и позволи да преодолея проблеми от разнообразно интерпретационно и постановъчно естество. Професионалния
интерес към творчеството на Й. С. Бах пренесох в музикално-слуховата сфера чрез опити за прилагане на художествени примери от негови
произведения в педагогическата ми практика по солфеж.
Като част от съвременното съсловие музикални педагози разполагам с богат избор от утвърдени и доказали се добри практики в музикално-слуховото обучение, на които да се уповавам в структурирането
и осъществяването на урока по солфеж. В търсенето на актуални и
ефективни педагогически подходи, обръщам поглед към определени психотехники, приложими във възпитаването на музикалния слух. Думата
“психотехника” произлиза от гръцките думи “психо” (ψυχή) – душа и
“техне” (τέχνη) – изкуство, занаят. За първи път в областта на музикал9
В своя статия (“За Йохан Себастиан Бах, инвенциите, преподаването ми в
НБУ”, достъпна на адрес: Явор Конов - За Й. С. Бах, инвенциите, преподаването ми в НБУ
- посетена на 29.04.2021), посветена на авторски педагогически прийоми, приложени за
запознаване с 15-те двугласни инвенции на Й. С. Бах, проф. д-р д.н. Явор Конов споделя,
че терминът “тригласни инвенции” е употребен от Йохан Форкел - композитор и биограф на Й. С. Бах.
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21 но-слуховото възпитание понятието въвежда Марина Карасьова, професор в Московската държавна консерватория „П. И. Чайковски“ и автор на редица изследвания и трудове за музикалния слух [Карасева,
2009, с.1]. По своята същност психотехниката е дейност, съпътстваща методичната работа над конкретен дял от музикално-слуховото
обучение. Основна характеристика на всяка психотехника е участието на повече от едно сетиво при провеждането ú. Психотехниките
боравят паралелно с три сензорни системи на човешкото възприятие
– зрителна, слухова и кинестетична. Всяка психотехника съдържа инструментариум (специфични форми на работа), който обезпечава и
гарантира успешния възпитателен процес над развитието на музикалния слух.
Понятието “психотехника” не “витае” самоцелно в сферата на музикалната теория. Положителният напредък в издирването и изследването на психотехники несъмнено подпомага и оптимизира методиките на музикално-слуховото обучение. Във връзка с това през 2014
година е създадена музикално-теоретичната дисциплина „Методи и
психотехники за развитие на музикалния слух“. Тя е част от магистърска програма по теоретично музикознание, профил солфеж в АМТИИ
“Проф. Асен Диамандиев”, гр. Пловдив. Тази дисциплина съчетава историческия преглед на методите за музикално-слухово обучение и приложния им аспект за развитие на музикалния слух. Целта на дисциплината е “изследването и прилагането на педагогически технологии и
ефективни педагогически практики, основаващи се на музикално-психологическо познание са от особено важно значение. За постигането
на такива механизми в процеса на обучение е очевидна необходимостта музикалният педагог да познава и практикува дейности – психотехники, които осигуряват хармонично развитие на трите сензорни
системи на човешкото възприятие – зрителна, слухова и кинестетична.” - споделя доц. д-р Милена Богданова, автор на посочената дисциплина [Богданова, 2017 а, с. 52]
Употребата на музикални примери от творчеството на Й. С. Бах в
музикално-слуховото обучение е приложима в работата над развитието на усета за многогласие, в частност и на мелодичния слух в условията на многоглас. Основания за това твърдение могат да се открият
в методически утвърдената последователност в развитието на способността за многогласно възприемане. За начално формиране и развитие на усета за многогласие се предлага полифоничният тип фактура.
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Прието е, че относителната самостоятелност на мелодичните линии
“естествено ще стимулира диференцирането им в съзнанието на възприемащия”. [Минчева, 2006, с. 52].
Усетът за многогласие се базира на други музикални способности,
всяка от които със свое характерно проявление, свързано с възприемането и осъзнаването на:
q ладов усет - логиката на две или повече едновременно звучащи
мелодии и техните взаимоотношения;
q интервалов усет - връзките между мелодичните и хармоничните
интервали;
q вътрешен слух - хоризонтала и вертикала между отделните
гласове.
Приложима с широко поле на ефикасност в развитието на усета за
многогласие е психотехниката „синтезиране на отделно възприети гласове“ (СОВГ). Предложена като форма на работа от проф.
Здравко Манолов във втората част на “Курс за изучаване на тригласна
и четиригласна диктовка”, посветена на полифоничния триглас [Пеев.
Манолов, 1976, с. 124], изследвана и разяснена като психотехника от
доц. д-р М. Богданова, тази психотехника “ангажира едновременно трите сензорни системи на човешкото възприятие – зрителни, слухови и
кинестетични, което съответства на търсения ефект на величина,
интензивност, движение и пъстрота на дразнителите на възприеманите обекти за лесно предизвикване на неволевото внимание.” [Богданова,
2017 б, с. 149]. Реализирането на посочената психотехника протича в
няколко етапа, при които обучаемите:
- запаметяват две отделно възприети, дидактично обособени мелодични линии;
- обединяват двете построения чрез едновременно изпълнение на
двете мелодии.
Освен за развитието на усета за многогласие, психотехниката
СОВГ спомага за съсредоточаването на вниманието върху няколко компонента едновременно.
Подходящ за прилагане на описаното е пример №1. Низходящото
хроматично движение в темата би представлявало добра опора за обучаемия при синтезирането на двата гласа. Във вокално отношение е
наложително да се даде уточнение по отношение на този нотен пример. Ако той се изпълнява от женски глас, необходимо е началото на
първа тема да се пренесе с една октава по-високо.
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Пример №1, такт 1-3

Важен момент в музикално-слуховото обучение е работата, свързана със сложния психически процес музикална памет. Тя предпоставя
възприемането на музикалните явления като логическа музикална информация, подпомага творческата им обработка и прецизното им възпроизвеждане. За трите основни етапа в развитието на музикалната
памет (усъвършенстване процеса на запомняне; удължаване времето
на съхраняване; разширяване обема на паметта) е подходяща психотехниката „солфежиране с акомпанимент на пиано” (“САК”). Доц. д-р М.
Богданова дефинира тази дейност като “илюстрация на пълна симбиоза между вътрешните музикално-слухови представи и зрителната и моторно-двигателна „нагледност“, образувана от клавиатурата на пианото” [Богданова, 2013, с. 50]. Едновременното включване на трите
сензорни системи - слухова, зрителна и кинестетична - в тази психотехника предлага добри опорни точки на учащия, който с помощта на
пианото може сам да следи за неточности по време на солфежирането
и да подобри своите вокални и слухови умения, като по този начин да
съумее да изгради прецизни музикално-слухови представи. От психологична гледна точка казаното определя визираната психотехника като
рефлективна дейност. “При нейното практикуване се проявява двойнственост на съзнанието и на самоактивността на обучавания.
Обучаваният е едновременно обект на рефлексия - “Аз - изпълнител” и
неин субект - “Аз - контрольор”. [Богданова, 2018 а, с. 63]. По преценка
на солфежния педагог и съобразно изучавания в дадения момент материал, от разглежданата в настоящата статия инвенция могат да се
използват различни откъси за дейността “свиропеене” (един глас се
солфежира под клавирния съпровод на останалите два), която по своята същност представлява подготвителна форма на работа за осъществяване на психотехниката “САК”.
Особено характерна за музиката на Й. С. Бах е употребата на мелодични мотиви, които се пренасят във възходяща или низходяща посо104

ка. Повторенията на тези мотиви се наричат звена и дефинират понятието “секвенция”, което от латински означава “последователност”.
Секвенцията се посочва като “съучастник” в психотехниката “солфежиране с акомпанимент на пиано”. Мелодичното осъзнаване на модела в комбинация с неговите звена чрез солфежиране с акомпанимент
или чрез музикална диктовка благоприятства формирането на своеобразни ментални карти и дава възможност за развитие на музикалния
слух “посредством тонови комплекси с прилежащите им характерни
звуково-логически взаимовръзки”. [Богданова, 2018 б, с. 937]. Баховите
секвенции помагат на учащите да разширят своите теоретични и музикално-слухови представи - низходяща хроматична мажорна гама, ритмична група шестнадесетина с две тридесетвторини, субдоминантова сфера на паралелната тоналност (Пример №2), обръщения на интервалови последования (Пример №3):
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Пример №3
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21 Горепосоченото потвърждава, че “секвенциите се предлагат с цел
да решават важни задачи за интонационни, метроритмични, ладови,
тоналностни, интервалови и др. проблеми, предмет на музикално-слуховото обучение. Секвенционните упражнения са насочени методически
към овладяване на музикални елементи, което да позволи активизиране
на музикално-мисловните дейности.” [Богданова, 2018 б, с. 937].
Осъзнаването на наличните в посочените примери елементи на музикалната реч, както и формираните музикално-слухови представи довеждат до осъзнато запомняне, което е предпоставка за развитието
на аналитична памет.
Една от основните цели на дейността музикална диктовка е развитието на музикалната памет. По своята същност диктовката е аналитико-синтетичен процес и може да бъде писмена или устна, частична или цялостна. Тъй като се налага да обслужва различни методични
цели в урока по солфеж, диктовката има различни разновидности (ладотонална, интервалова, ритмична, полифонична, неравноделна и др.).
Записването на различните типове диктовки изисква и специфичен музикално-слухов анализ. Неслучайно диктовката като основна дейност
хронологически се осъществява в края на урока по солфеж. Записването
ú е резултат от предварителна работа върху различни видове упражнения и музикално-слухов анализ, които подготвят качественото осмисляне на предложените в диктовката музикално-изразни елементи.
Полифоничната структура в тригласна инвенция №9 изисква определен подход за приложение в реализирането на основната дейност музикална диктовка. Подходящ е дефинираният от проф. Ангелина Петрова
аналитично-структурен, при прилагането на който “...в диктовката се
обхваща типология на тематичните структури в хомофонен и полифоничен многоглас” [Петрова, 2014, с. 107]. По своята същност аналитично-структурният подход цели бързи реакции на кратковременната памет и оформяне на невронни връзки, вътрешен слух, оперативна и дълговременна музикална памет.
Пример №4, откъс от разглежданата тригласна инвенция №9, предлагам за илюстрация на “диктовка по параметри”10. Тя се явява като
последна дейност в урока по солфеж, предхождана от горните две психотехники. Предложената последователност на работния процес е
опит да се гарантира, че обучаемият поетапно се запознава с музикалните елементи, включени в инвенцията и формира необходими слухови
представи за успешно реализиране на музикална диктовка.
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10
Понятието “диктовка по параметри” е въведено от проф. А. Петрова, изяснено в труда ú “Когнитивни подходи към музикалния слух и музикалната памет”.
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За целите на диктовката “по параметри” на дъската предварително са
изписани някои компоненти от нотния запис. В първия такт присъстват тоновите височини (изписаните тоновите височини на трите гласа са отправна точка за мелодичната линия в следващите тактове), а учащият има за
задача да напише ритмиката и да я подреди графически коректно. Във втория такт е изписан ритъмът, учащият прибавя тоновите височини. В трети
такт се фигурира мелодичната линия на най-високия глас, а в четвърти
такт﹘на средния глас. Финалният такт остава празен.
Пример №4 а, такт 31-34

Включването на трите системи - зрителна, слухова и кинестетична - в диктовката “по параметри” дава повод за размисъл дали да бъде
категоризирана като “психотехника” и следва да бъде изследвана като
такава.
Дидактичната солфежна литература с откъси от музикално-художественото творчество се употребява широко в учебния процес и е
ценно средство за решаването на редица музикално-слухови проблеми.
Включването на клавирното творчество на Й. С. Бах (в частност на
инвенциите и синфониите му) в урока по солфеж като “съюзник” на някои
психотехники би имало редица ползи за учащите. Сред преимуществата са: развиване на кратковременната, дълговременната и аналитич-
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21 ната музикална памет и на усета за многогласие; запознаване с принципите на формообразуване на инвенционната полифонияи секвенцията;
по-задълбочено разглеждане на стиловите особености на творчеството на Й. С. Бах; самостоятелно достигане до решения на някои интерпретационни проблеми. От особена важност е музикалният педагог да
следи за покриването на определени естетически критерии, отнасящи
се до интонацията, динамиката, правилната фразировка и издържаната ритмика от ученика по време на солфежиране. Изпълнението на
тези критерии е предпоставка за доброто художествено и стилово вокално изграждане на инструменталната творба.
Динамично променящите се и нарастващи образователни потребности налагат употребата на съвременни педагогически технологии и
практики. Ето защо смятам, че психотехниките са необходима част
от музикално-слуховото обучение. Потвърждение за това намирам и в
думите на доц. д-р М. Богданова, която търси психотехники, “обезпечаващи образование, което да откликва адекватно на бързите процеси в
развитието на съвременната реалност и на разширяването на светогледа на хората”. [Богданова, 2014, с. 50].
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За семейната среда и музикалното обучение
на Велислав Заимов

Раиса Й. Запрянова
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Резюме: Музикалното творчество на съвременния български композитор Велислав Заимов е съществена част от картината на днешната
музикална култура. Информацията за неговата семейната среда и годините на обучение, които дава тази статия добавят нужен щрих към
неговия творчески портрет. Това в известен смисъл допълва теоретичното музикознание и е от полза за всеки инструменталист-изпълнител на неговата музика.
Ключови думи: Съвременна българска музика, Велислав Заимов,
Димитър Тъпков
Abstract: The works of the Bulgarian contemporary composer Velislav Zaimov
represent a significant part of the present cultural scene. This article provides
information regarding his early life, family background and years of education.
The material aims to add to the resources of musicological studies and assist
the instrumentalists who approach his work.
Key words: Contemporary Bulgarian music, Velislav Zaimov, Dimitar Tupkoff
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Композитор, преподавател, теоретик, общественик, Велислав
Заимов е сред най-значимите личности в развитието на българската
музикална съвременност. Задълбочен и систематичен в артистичните
си търсения, той създава творчество със забележително количество и
жанрово разнообразие. Зад строгата и сдържана изразност на стила
му се крие дълбоко познание на отделните композиционни елементи и
осмислена естетическа позиция. Главната ú насока е постигането на
цялост на формата чрез единство на съдържанието. Изразява предпочитание към композитори, които са конструктивисти – Шостакович,
Онегер, Хиндемит, при които счита, че средствата са в служба на общата драматургия. Авторът сравнява музиката с архитектура, градоустройство и цитира Гьоте “Архитектурата е вкаменена музика”.
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Всичко казано дотук представя широко известния поглед върху автора Велислав Заимов, но задълбочен изпълнителски анализ често изисква навлизане в живия образ на композитора, в опит да бъдат осмислени естетическите му възгледи. Рядък шанс е възможността за общуване и личен контакт с автора, което съществено допринася за творческия процес и достоверността на представената информация.
1. Произход и семейна среда
Роден на 8.05.1951 г. в София, Велислав Заимов израства в семейство, което има изразен интерес и отношение към музиката и културния живот.
Баща му Йордан Заимов (1921-1987 г.) е езиковед, професор по езикознание в БАН. Занимава се с проучвания в областта на българската,
балканската и славянската етимология и ономастика, историята на
българския език и славянската епиграфика. Два пъти е отличен с Кирило
- методиевска награда на БАН.
Майка му, Василка Тъпкова (1924-2018) е водеща фигура в развитието на византологията у нас, основател е на Института за балканистика в БАН и специалността “Българска медиевистична балканистика”. Отличена е с Кирило-Методиевска награда в БАН и ордена
“Академични палми” за приноса си.
Музикалната приемственост при Велислав Заимов се проследява по
майчина линия. Баба му, Донка Бошнакова (съпруга на Кирил Тъпков) е с
изявен певчески талант. Нейни преподаватели са Панайот Пипков и
Добри Христов. Оценявайки нейните заложби и перспектива Добри
Христов настоява тя да учи пеене в Италия с държавна стипендия, но
баща ú отказва и я насочва да следва в Брюксел, където тя се дипломира със специалности „Математика” и „Социални науки” (история, география и естествена история). Музикалната дарба на Донка Тъпкова и
невъзможността да се отдаде на музиката вероятно са причина впоследствие тя да оцени музикалните интереси и талант на сина си
Димитър Тъпков и да го подкрепя в развитието му. [Заимов, 2019].
Съпругът на Донка - Кирил Тъпков завършва образованието си в
Университета „La Sapienza” в Рим със специалност „Класическа филология”. След завръщането си в България той работи като учител по латински и френски език, като преводач в Комисията по репарациите
след Първата световна война и издател на списание „France-Bulgarie”.
Децата на Донка и Кирил Тъпкови - Василка (майката на В. Заимов)
и Димитър завършват с отличие Френски колеж в София.
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21 И двамата получават музикална грамотност още в детските си
години: Василка учи пиано в продължение на осем години, а Димитър –
цигулка от шест до дванадесет годишен. Музикалните им занимания са
преустановени след смъртта на баща им Кирил през 1941 г. Тогава започва и трудното материално съществуване за семейството, a през
1944 г. къщата им е разрушена при поредната бомбардировка.11
Така, във високо ерудирана среда, белязана от историческите превратности, са изградени здравите основи на ценностната система,
която Велислав Заимов наследява и отстоява като композитор и
педагог.
2. Музикално обучение и първи композиционни опити.
Заимов, на свой ред също се дипломира във Френската гимназия в
София, но от ранна детска възраст осъзнава желанието си да се задълбочи и посвети изцяло на занимания с музика.
Музикалното му обучение започва на 8 годишна възраст. Той посещава частни уроци по пиано при Йова Калова - виенска възпитаничка. Тя
подготвя отлично своите ученици, свързвайки техническите умения с
практическо теоретично познание. Траен спомен за В. Заимов са редовните продукции в дома й, които се превръщат в събития и създават
културна общност от учениците и техните семейства. Композиторът
и до днес високо цени преживяното и положената музикална основа създадена чрез тази творческата атмосфера.
През 1968 г. Заимов продължава обучението си по пиано при Божана
Трашлиева, преподавател в БДК „Проф. П. Владигеров“, София (днес НМА
„Проф. П. Владигеров“). Приблизително по това време, в детска възраст
(9-12 години) той прави и първите си композиционни опити – кратки
пиеси за пиано, често имитиращи, това което чува и свири. Детските
му пиеси са нотирани, но неиздадени и за съжаление не са запазени.
Стремежът му да композира води до практически интерес към теоретичните дисциплини. Интензивно ги изучава самостоятелно до 18
годишна възраст, когато започва уроци по солфеж при Мария Симеонова
и хармония при Евгени Аврамов, осъзнавайки тяхното значение за музикалното си развитие и подготвяйки се за приемни изпити в БДК „Проф.
П. Владигеров“.
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11
Една от малкото оцелели вещи след разрушаването на къщата е пианото
„August Roth“. Петнадесетгодишния Димитър Тъпков изравя и възстановява инструмента, паднал от втория етаж в мазето. Може да се каже, че този факт в тогавашните
условия има решаваща роля за бъдещия композитор. Любопитен факт е, че именно на
това пиано започват и първите музикални занимания на Велислав Заимов.
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Междувременно, на 15 годишна възраст започва уроци и по кларинет при Благой Симеонов, преподавател по камерна музика в БДК. Силен
е устремът му към професионално изучаване на музика и трудът му се
увенчава с успех, когато през 1970 г. Велислав Заимов е приет в
Теоретико-композиторски и диригентски факултет на БДК „Проф.
Панчо Владигеров“, София на едно от челните места, макар да не е учил
в специализирано музикално училище. Постъпва в първи курс през 1972
г., след отбиване на военната си служба.
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Сн. №1

Велислав Заимов, 1977 г.
Бързо проличава, че студентът вече е овладял изискваното от курса и е посветен на композицията, пишейки по това време Първата си
симфония (произведение, което би било подходящо за изискванията на
дипломна работа). Негов ментор и неформален учител по композиция
вече, а и в продължение на цялото му следване е вуйчо му Димитър
Тъпков. Роднинската им връзка, възпира Тъпков да бъде официален преподавател на Заимов. За пръв път Заимов му показва свои произведения
в началото на обучението си в Консерваторията през 1972 г, след кое-
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21 то започват редовни седмични занимания. Заимов споделя за първона-
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чалните трудности, които интензивното обучение по композиция при
Тъпков представя - необходимостта от дисциплинирано, редовно създаване на материал, а не провокирано от вдъхновение - “Аз пишех постоянно, от детска възраст, но беше необичайно да пиша в срок. Всяка седмица представях ново произведение”. Следва процесът на овладяване
на структурните пропорции, да се избегне равномерността и предсказуемостта в създадения материал. “Тъпков много държеше на единството на стила, на това да няма явно подражаване на общоприети
клишета, да няма разностилие, на логиката в архитектониката (причинно-следствената връзка)“- казва Заимов - “Това оказа влияние върху
мен и аз го възприех като нещо правилно, защото музикалния стил е
нещо важно, отличително.” И продължава: “С течение на годините установих, че построяването и издържането в структурно и драматургично отношение са много важни композиционни елементи, които интуитивно ме привличат“.
Изхождайки от принципа, че камерната музика е квинтесенция на
оркестровата, в студентските си години, Заимов започва с писането
на оркестрови творби. Освен първата си Симфония, създава и:
- Девет вариации за струнен оркестър/Nove variazioni per Orchestra
d’Archi (1975)
durata circa 10 min.; запис на ролков магнитофон в изпълнение на АСО
на НМА, дир. Димитър Караминков
- Скерцо за симфоничен оркестър/Scherzo per Orchestra sinfonica
(1975)
2,2,2,2/4,0,0,0/3/Pf/Archi; durata circa 5 min.; партитура в ръкопис у
автора
- Четири скици за малък оркестър/Quatro schizzi per Orchestra
piccola (1976)
1,1,1,1,/1,1,1,0/3/Pf/Archi; duratacirca 9 min.; партитура в ръкопис у
автора
- Симфония №1/Sinfonia № 1 (1976)
2,2,2,2/4,2,2,0/3/Pf/Archi; durata circa 26 min.; партитура в ръкопис у
автора
- Симфония №2 за цигулка и оркестър/Sinfonia № 2 per Violino ed
Orchestra (1977)
2,2,2,2/4,2,2,0/3/Pf/Vnosolo/Vc,Cb; duratacirca 22 min.; партитура в
ръкопис у автора
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При останалите преподаватели в НМА по това време, с изключение
на Марин Големинов, който е с изявен усет за гъвкавостта на структурата, основният фокус е върху звуковите наслоявания, чрез романтичен
хармоничен език. “Може би щях да бъда различен, ако учех при тях” – изказва предположение авторът.
Съществена роля в изграждането на композиционния стил на
Заимов имат и класовете по полифония при Здравко Манолов. “Той беше
овладял занаята на контрапункта много добре и учеше, че това е композиция само по себе си” – споделя Заимов. Часовете изискват ежеседмично да се пишат хорални прелюдии, инвенции и фуги в свободния стил
от времето на Й. С. Бах, след изучаване на строгия палестринов полифоничен стил. Овладяването на тези принципи е изключително важно
за развиването на композиционната техника на Велислав Заимов.
Съществено е и, за да се научи стойността на овладяване на определен стил с неговите норми и похвати, преди да се премине към друг.
Важни наслагвания при изграждането на композитора Заимов са и познанията от часовете по музикален анализ при Пенчо Стоянов, а основното обучение по оркестрация е също с проф. Димитър Тъпков.
Сред останалите негови професори са: Парашкев Хаджиев - хармония, Божидар Абрашев и Димитър Сагаев - оркестрация, Иван Бакалов
- оркестрово дирижиране, Крум Максимов и Стефан Икономов - четене
на партитури, Анна Белчева - хорово дирижиране. Продължават заниманията му и по задължително пиано при дългогодишната му учителката
- Божана Трашлиева.
Плодотворна е и добрата атмосфера на приятелски и колегиални
взаимоотношения с музиканти-състуденти като: учителя Стефан
Икономов, композитора Йордан Гошев, органиста Стефан Далчев, пианиста Ростислав Йовчев, цигуларите Ангел Станков, Йосиф Радионов,
Недялчо Тодоров, диригентът Иван Стоянов и пр.
Ярки са спомените на Велислав Заимов от интензивния музикален
живот в Консерваторията, интересът и отношението на колеги, изпълнители и публика. Те оказват силно въздействие върху неговото
изграждане.
Множество са явленията от времето на младежките години на В.
Заимов, създаващи предпоставки за съчиняване и разпространение на
нови творби. Това е съществен белег на тогавашния музикален
живот.
“За да има пирамидата висок връх, трябва да има широка основа” казва Заимов. Слушателите се вълнуват от музикалните събития, чес-
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21 то самите те любителски участват в музикалния живот. Държавната
подкрепа е чрез изграждане на структури, които подпомагат културния
живот. Образователната система също има своето голямо значение
за масовия обществен интерес. В училищна среда редовно се провеждат и посещават образователни концерти, а самодейните състави са
важна част от бита. Утвърдени международни ансамбли редовно концертират в страната.
Велислав Заимов завършва НМА „Проф. П. Владигеров“ през 1977 г. с
дипломна работа по теория на музиката и оркестрация на тема
„Медната група в българската симфония“.
Заключение:
Всичко описано по-горе е опит да се хвърли светлина върху първите
стъпки към бъдещия професионален път на Велислав Заимов и да се опише музикалната и семейна среда, повлияли на развитието му.
Съществени за изграждането на Заимов са преподавателите му
Димитър Тъпков, Стефан Икономов, Здравко Манолов, Йова Калова.
Ключово значение имат и множеството платформи за изпълнение на
съвременна музика през студентските му години, които силно мотивират младите артисти и изграждат отношение у публиката.
РЕФЕРЕНТНИ ИЗТОЧНИЦИ
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Роля и специфични особености
на средните контрастни дялове в третите части
на концертите за цигулка
KV 216,218 и 219

20
21

Евгений Шевкенов
Докторант АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив
Анотация: В статията се разглеждат средните дялове на Рондата
във финалните трети части на цигулковите концерти KV 216, 218, 219,
в контекста на тяхната контрастна обособеност, като отделни самостоятелни действия по театрален образец. Чрез анализ на музикалната лексика и семантика на специфичните Моцартови композиторски
похвати се правят заключения относно безспорния им оперен генезис,
на базата на който е реализиран театрално-драматургичен потенциал
в чисто инструменталната форма на цигулковите концерти.
Ключови думи: Моцарт, Цигулкови концерти, Рондо, Контрастни дялове, Оперен генезис
„Role and specifics of the contrast middle sections of
the third movements of Mozart‘s violin concertos
KV 216, 218, 219“
Eugeniy Chevkenov
PhD Student AMDFA „Prof. Assen Diamandiev“ Plovdiv
Anotation: This article examines the middle parts of the third movements of
Mozart’s violin concertos KV 216, 218, 219 in the context of their self-sufficiency
as separate independent acts, in the theatrical meaning of the word. Analyzing
the musical lexis and semantics of Mozart’s composing techniques, conclusions
are made concerning their obvious operatic genesis, on which basis a certain
theatrical and dramatic potential is being embodied in a mere instrumental form,
such as the violin concertos.
Key words: Mozart , Violin concertos, Rondo, Contrast middle sections,
Operatic genesis
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21 Всяко научно изследване, свързано с личността и творчеството на
Моцарт, може да се окачестви едновременно и като много лесна, и като
извънредно комплицирана задача. 623 опуса, официално включени в каталога на Кьохел, и многобройни странични източници на информация
се простират пред нас, подобно на изключително дълга и пълноводна
река. В плаването по нея дебнат опасности, както от прекалено затъване в множество детайли, дребнавост на подхода, от една страна,
така и същевременно от потенциална разпиляност, повърхностна обобщеност, баналност в поднасянето на добре познати факти и неоригинални размисли по тях, от друга. Постигането на пределна яснота и
оформеност в начина на изразяване поставя допълнителни изисквания
за много прецизни, часовникарски настройки на ума и езика. Осъзнавайки
напълно тези неизбежни рискове на начинанието, ще вложа всичките си
усилия да постигна смислена стабилна амалгама между обективния поглед върху очевидни и вероятно вече описани дадености и субективната ми, логично обоснована трактовка, през призмата на личните ми
разсъждения и произлизащите от тях оригинални изводи. Изводи, които
считам за достатъчно значими, за да си позволя да ги направя обществено достояние.
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Средните дялове в третите части на KV 216, 218, 219
Тези значителни, самостоятелно оформени музикални блокове представляват изключително колоритни обекти за изследване. В цялостната структура на третите части те са средище на динамично противопоставяне и източник на силен контраст, осъществен по редица оригинални и разнообразни начини - тонално, темпово, динамически, чрез
смяна на метрума, чрез презентиране на съвършено нов музикален материал в контрастен жанров характер и т.н. Така постигнатият значим противовес на останалите крайници на музикалното тяло способства за богато драматично развитие,чрез директно съпоставяне и
противопоставяне на елементите в континуума на формата.
Повествувателността на изобразеното действие в музиката,сценичната обособеност, рязката и очевидна смяна на декора и мястото на
събитията, изпъкващата персонажност на инструменталните образи
са ясни и знаменателни индикации за оперно базираната естетика и
театрален подход на композитора към чисто инструменталната схема на цигулковите концерти. С конкретните казуси, способстващи доказването на тази теза, ще се занимаем малко по-нататък.
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Причината за обособяването на един своего рода мини-цикъл от
трите концерта KV 216,218и 219 е очевидния сериозен качествен скок в
мащаба и строежа на формата, в сравнение с преходните два концерта
KV 207 и 211. Този коренно различен подход издълбава дълбок каньон между т.нар. Първи, KV 207, и Втори Концерт, KV 211, от една страна, и
следващите три концерта, от друга. Главната цел на настоящия труд
е да изследва детайлите относно това твърдение и да достави подходящи доказателства за неговата валидност.
За начало на сравнението е необходимо да констатираме, че във
финалните части на KV 207 и 211 напълно липсват самостоятелни
средни контрастни дялове. Към списъка със съществени разлики е нужно да добавим и факта, че третата част на KV 207 е композирана във
форма на Сонатно алегро, а не в типичната, едва ли не облигаторна,
Рондо форма. При KV 211 третата част е Рондо във форма на Менует,
и въпреки че контрастен среден дял „про форма“ е налице, той остава
темпово, тонално и жанрово интегриран, неделим в непрекъснатия времеви поток на частта. Сътворен е на чисто инструментален, а не на
сценичен принцип, бидейки неразривно втъкан в платното на частта,
за разлика от детерминирано разграничените средни дялове в концертите KV 216, 218 и 219. Вглеждайки се внимателно в избраните техни
части неизбежно ще забележим, че композиторът цели рязко да отдели
средния дял, да му придаде други действени и театрални функции, отвъд стандартното сонатно-симфоничното третиране на формата.
Налице е внезапно прекъсване, поврат в музикалното действие, натрапваща се рязка абруптност, в характерната и функция на чисто
оперно-театрален прийом. Втурването на сцената на нов персонаж,
изненадващият завой в действието, ферматата като ясен вододел всичко това са признаци на специфичен сценариен модел на развитие,
значението на който не може и не бива да бъде пренебрегвано. Такъв
вид сценичност и действена театралност често играе ролята на основен мотор в инструменталното творчество на Моцарт. Налице е
неразривна диалектична свързаност на действеното и идейното, на
„случката“ и „размишлението“, на инструменталното и вокалното. По
отношение на последната двойка от по-горния списък, инструмент-глас, в публикуваната през 1756 цигулкова школа на Леополд
Моцарт четем, че идеалът за звук на цигулката може и трябва да бъде
единствено човешкия глас. Във връзка с друга диалектична зависимост,
неконкретността на чисто идейните инструментални образи и
конкретността на реалистични герои като Дон Жуан, Фигаро, Памина,
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21 Констанца и други, трябва да изтъкнем уникалната способност на
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Моцарт младши да изобразява живо взаимодействащи си театрални
персонажи, изключително и само с инструментални средства. Той умее
инструментално да синтезира и пресъздава взаимодействието на такива виртуални герои без опосредствяването на текст, вокал или оперна сцена. Тази неповторима дарба и свързаното с нея висше композиторско майсторство са проявени не само в изследваните тук концерти
за цигулка, но и в редица други инструментални опуси. Великият (позволявам си да употребя емоционално този твърде силен, но в случая дори
банален и плосък за личност от такъв мащаб, епитет) Моцартов интерпретатор Николаус Харнонкур многократно и категорично твърди,
че всичко написано от Амадеус е своего рода опера. Имайки неимоверното щастие да познавам лично Харнонкур и да съм работил с него неведнъж, мога от първо лице да потвърдя колко рядко той си позволяваше
да бъде категоричен и несъмняващ се в своите общи изказвания или конкретни изисквания към колегите. Тази предпазлива неокончателност,
присъща на големите умове и аристократичните души, беше при него
твърде рядко нарушавана, само в случаи на дълбока и обоснована убеденост, произтичаща от задълбочени познания и дългогодишен опит.
В контекста на изследванията относно оперния подход към жанра
цигулков концерт неизбежно констатираме наличието на ясна граница,
разделяща първите два от следващите три концерта. Тя е толкова съдържателно и структурно очевадна, че не може да не повдигне определени въпроси относно точността на общоприетата датировка.
Колоритът и многообразието на Третите части на KV 216, 218, 219 са
впечатляващо повествувателни и майсторски сценарийно, едва ли не
филмово, изградени. Инвенцията на твореца е видимо театрална, за
разлика от определно едноплановия, сравнително маломащабен и чисто
инструментално концепциониран опус 211, досега считан за написан в
същата 1775 година. Тези несъответствия са повод за съмненията ми
по отношение определено твърде късната му датировка в каталога на
Кьохел. Концертът KV 207 преди няколко години вече беше официално
„преместен“ от учените с две години по-назад, към 1773. Това бе аргументирано на базата на графологични данни, указващи едно предполагаемо по-ранно написване от досега приетото. Съдържателните и
стилистични аргументи по тази тема биха били не по-малко важни и
показателни от гореспоменатата чисто графологична датировка.
Колко повече би трябвало, подхождайки музикално-съдържателно, разнищвайки сърцевината на музикалния материал, да се усъмним в темпо-
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ралната близост, дори непосредственост на възникване на KV 211 и
216? На моята вече по-зряла възраст и на базата на събрания значителен опит като солист, диригент и педагог, както и в ролята ми на (надявам се) задълбочен и (със сигурност) вечно любопитен „Амадеист“,
събирам смелостта да изкажа хипотезата, че KV 211 много вероятно е
доста по-младежка творба и по същество - истинския първи цигулков
концерт на детето чудо от Залцбург. Загатнатите вече паралели с
оперния жанр могат да бъдат много убедителен лакмус за оцветяването на хипотеза ми. Очевидно е, че те са в изобилие при KV 216, 218, 219
и също така неоспоримо, че не могат да бъдат определящи за трактовката на KV 207 и 211.
В края на 1775 г. Моцарт вече емоционално и идейно е узрял да предприеме действия за напускането на Залцбург, нещо за което събира смелост две-три години по-късно. Там той е все още официално само
Концертмайстор, просто водач първи цигулар. В Залцбург няма оперен
театър, а Моцарт гори от неистово желание да пише опери, както можем да прочетем в много негови писма от този период. Преди физически
да побегне от Залцбург към Манхайм, Милано или Виена, образно казано
от концертмайсторското „чиновничество“ към „независимостта“ на
оперния композитор на свободна практика, той пише своите три (дълго
набирах смелост и за това мое дръзко и образно определение) „опери за
цигулка“! Защо си позволявам категорично да ги нарека така?
Защото как, ако не като сродяващо взаимопроникване на жанровете опера и концерт, да класифицираме буквалния цитат из операта „Il
Re pastore“, от арията „Aer Tranquillo“, в главната тема на сол-мажорния
концерт?
Как иначе да окачествим неоспоримо кантабилния белкантов характер във вторите части, ако не като дегизирани четириструнно оперни
арии?
Нима не е очевидно, че формата на първите части е много по-близка
до Да-Капо Ария или Неаполитанска увертюра, отколкото до стандартизираното за инструментален концерт класическо Сонатно алегро?
Как, ако не като типичен вокален речитатив, да категоризираме
появата на 6-тактовото Ададжио, напълно неочаквано и шокиращо
след увертюрата на началното Аллегро аперто, разделящ ескпозиционното оркестрово Тутти и началото на същинската солова Експозиция
на KV 219?
Нима противопоставянето на елегантния Менует и еничарската
„алла турка“ в същия този ла-мажорен концерт не е още един пример за
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21 неоспоримо театралното, събитийно протичане на музикалния и идеен
конфликт на творбата, като далечен родствен предвестник на операта „Отвличане от сарая“?
Такава естетика, такъв вид драматургична зрялост и устремен
вътрешен порив към оперна сценичност категорично липсват в KV 207
и 211, както по отношение на съдържанието, така и по отношение на
музикалната форма.
След краткото сократово, реторично-въпросително отклонение, с
цел аргументиране на тезата за оперния генезис на споменатите концерти, ще скицираме един компактен, практично-формален анализ на
средните дялове в третите им части. За да установим база и ясно определени рамки за сравнение, ще разгледаме строежа и особеностите
им не само във финалните части на Трети, Четвърти и Пети концерт,
но също и на еквивалентите им в Първия и Втория. Тъй наречените
Шести и Седми концерт не попадат в полезрението ни, по понятни причини, като опуси с недоказан произход.
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KV 207 Presto
В си-бемол мажорния концерт третата част не е Рондо, а сонатно
Allegro в темпо Presto. Формата е с ясна двойна Експозиция (тути и
солова), същинска Разработка и традиционна Реприза. Тази формална
особеност допълнително го отделя не само времево, но и концептуално
от останалите цигулкови концерти. Не само в разглежданите в случая
KV 216,218 и 219, но също и при 211, финалната част е Рондо. Типичният
за Рондо форма постоянно завръщащ се контраст сам по себе си отпадакато формален ефект в концерта KV 211. Противопоставянето на
една константа (рондо тема) с ротиращи се контрастни елементи
(междинни дялове), като своебразна система от фиксирано слънце и сателитно кръжащи около него планети, е един любим и добре разработен модел в цялото творчество на Моцарт. В случая с трите концерта
от 1775 година обаче, допълнително към архитектурно програмираната контрастност в самата Рондо форма, композиторът добавя още
една независима, силно контрастна средна част, така създавайки обособен епицентър на допълнителни,потенциални, музикални конфликти.
Такъв източник на потентни центробежни сили и произлизащ от тях
драматизъм е по-характерен за една театрална фабула, отколкото за
чисто инструменталните форми. На този фон сонатноподобният финал на KV 207 може да бъде окачествен като сравнително спокоен и
хомогенен по характер. На пръв поглед изпъква големият обем, правещ
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мащабно впечатление със своите 372 такта. Този ефект е ограничен
обаче само в писмената форма, защото времевите музикални процеси
протичат много бързо в темпо Престо и в една, колкото условна, толкова и задължителна, обединена периодичност от 2 (а защо не дори 4)
такта. Без да разглеждаме продължителността като определяща мярка за наличието на интензивни процеси, трябва да приемем, че краткостта на едно изложение обективно стеснява възможностите за протичане на съществени, турбулентни конфликти. В конкретния случай,
както формата, така и положеният в нея музикален материал са вкоренени и детерминирани изключително в рамките на чисто инструменталното, сонатното, ранно-симфоничното и серенадното. Средният
дял е ясно определима сонатна разработка, факт който задържа процесите, образно и емоционално, изцяло в сферата на темите от експозицията. Единственото мимолетно контрастно отклонение към минорна
тоналност заема едва няколко такта, позиционирани близо до средата
на разработката. Паралелният на тониката сол-минор, започващ от
такт 201, играе ролята на краткотрайно заоблачаване без никакви
следващи го музикални порои и бури. Това лаконично отклонение представлява само началото на броеница от секвенции, отвеждащи обратно към основната тоналност за началото на репризата. Търсенето
тук на качествено нов, контрастен материал с драматичен потенциал, в рамките на разграничим самостоятелен среден дял, би било напразно и безрезултатно.
Ако си позволим една малка игра с числата, ще се натъкнем на интересни съотношения в пропорциите. Както стана дума, частта се
състои от общо 372 такта. Налице са Е1 (тути Експозиция) и Е2 (соло
Експозиция), под формата на т. нар. двойна експозиция, характерна за
сонатната концертна форма и идентично използвана в първата част
на концерта, разделени така:
Е1 - 52 такта, Е2 - 118 , Разработка - 54, Реприза - 148
Една пропорционалност 372 (цяло) = 230 (Експозиции плюс
Разработка) плюс 142 (Реприза), би била на теория математически перфектно разделена по правилата на числото Фи. Многозначително подобно на този стерилно-теоритичен модел е същинското Моцартово
разпределение на тактовете в KV 207, 372 - 224 - 148, в изключителна
близост до формулата за Златното сечение. Изчислението на съотношенията между дяловете показва, че Репризата е 2/3 от сбора на
Експозиците и Разработката (148:224=0,66), а съответният сбор от
Е1, Е2 и Разработка, 224 такта, по отношение обема на цялата част
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21 от 372, се доближава до „златното“ число Фи (372:224 е 1,66).На тази
база, можем убедено да твърдим, че началото на Репризата попада с
доста голяма прецизност в зоната на Златното сечение. Удивителна
архитектонна съразмерност в композиторската работа и пропорционално, балансирано разположение в разработването на творческите
идеи от едва 17-годишен тийнейджър!
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KV 211 D-Dur Rondo Menuett
Формата на третата част на този концерт е подобна на съответната в KV 219. Една съпоставка между именно тези два опуса предоставя много удобен терен за разсъждения и плодородна почва за изводи по избрания казус. Непосредственото им сравнение още по-ясно
извежда на преден план различията в мащаба на концепцията, авторския ракурс към музикалните идеи и не на последно място зрелостта и
еволюцията на композиторското майсторството, които разделят
тези две творби. Малогабаритността на KV 211 изпъква още по-силно
на този фон, съпоставяйки 178 срещу 349 изписани (373 реално звучащи,
поради повторенията на три осемтактови периода) такта. Това не се
дължи само на наличието на средния контрастен дял в единия и липсата му в другия случай. Междинните дялове, рамкиращи Рондо темите в
KV 211, са изключително скромно и камерно осъществени. Те са семпли,
серенадно-жанрови, за разлика от интензивно и просторно сценично
развитите реципрочни структури в KV 219. Ролята на оркестъра е ненатрапчива, чисто поддържаща и акомпанираща, в първия и извънредно
значима, напълно равностойна на солиста, във втория случай.
Изображението на простата схема на музикалните блокове не
предполага някакви гигантски различия:
KV 211: А1- B - А2 - С - А3 - D - С - А4
KV 219: А1 - B1 - А2 - С - А3 - D - А4 - B2 - А5
Един детайлен поглед обаче ни разкрива, освен дотук изброените,
още множество коренни разлики, спокойно може да кажем противоположности, някои от които си позволявам да изредя:
- Рондо темата изпъква с почти пълна неизменяемост в KV 211,но е
обект на значителна регулярна вариативност в KV 219
- Сравнявайки мащаба на B и С дяловете констатираме огромна
разлика между проходящите кратки епизоди в KV 211 и мащабните продължителни контрастни периоди в KV 219
- Средният дял D в KV 211 е кратък и лаконичен, едва 13 тактов,
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минор. За сметка на това в KV 219 е налице 131 (155) -тактово силно
контрастно самостоятелно действие, в оперния смисъл на думата
- Репризен дял - в KV 211 липсва провеждане на рондо темата след
средния дял, непосредствено се репризира дял С, след което следва разширен с кратко прекъсващо отклонение А4 за финал. В KV 219 е налична
пълноценна и просторнарондо-сонатна реприза, в схемата А4 - B2 - А5
Гореспоменатото, освен че подкрепя на хипотезата за доста
по-ранно датиране на опус 211, е извънредно показателно за особената
и извънредно значима роля на средните контрастни дялове в KV
216,218,219. Тяхната самостоятелна обособеност и контрастираща
разнородност спрямо останалите дялове, определено заслужават вниманието, отделено им в следващите редове.
KV 216G-Dur Rondeau
Можем да твърдим, че сравнително краткият среден дял в сол-мажорния концерт е едва първата, внимателна, но все пак уверена крачка,
експериментален театрален завой, който Моцарт си позволява да
предприеме в драматургията и строежа на инструменталния концерт
- едва 39 самостоятелно обособени, силно контрастни такта, доразвити като модел в KV 218 до 52, а в KV 219 буквално експлоадиращи до
титаничните 131 изписани такта (155 звучащи). Контрастът тук е
заложен още в началото със смяната на метрума и темпото - от 3/8
Алегро в Рондото преминаваме в 4/4, С ала бреве Анданте, от там съответно, чрез още една промяна, към Алегрето. Релациото може да се
спази, като цял такт 3/8 се преобразува в удар 2/2 в Анданте и подобно
в Алегрето. Тонално преминаваме от сол мажор Рондо към сол минор в
Анданте, а в Алегрето обратно към сол мажор. Така контрастът мажор-минор е постигнат не само в рамките на цялото, но и иманентно в
границите на средния дял. Той започва след настоятелно каденциране
върху доминантата, в случая повторящ се ре-мажорен акорд, и многозначителна фермата. На слънчевата позитивност и Зарастровски, Янхарактер на рондото бива противопоставена една деликатна Инноктюрност и камерност на andante отрязъка от 13 такта, с ненатрапчив пицикато акомпанимент и меланхоличен характер. Тежестта,
наклонът на музикалната линия, освен чрез своята ауфтактност е изместена от потенциално силното първо време и допълнително чрез
серия от трилери, които се явяват винаги периодично на второто, априорно по-слабо време. Въвеждащият такт и следващите го 2 по 4 се
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21 развиват по този модел с каденциране в сол минор, като последните 4
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такта от Анданте възстановяват центъра на тежестта към първото
време на такта и отвеждат тонално към доминантата ре мажор, с
въпросителни възходящи интонации в цигулката върху пасивен басов
тон в акомпанимента. Довел ни дотук, Моцарт ни е подготвил още една
изненада чрез Алегретото в сол мажор. Нов контрастен вододел, съпоставящ елегантното, аполоново Анданте на народняшкото,
Дионисиево Алегрето. Периодът се състои от 6 сегмента от по 4
такта, допълнени с 2 такта лаконично заключение. Този 26-тактов
раздел е сглобен по типичен за народната танцова музика куплетен,
диалогичен модел. Фолклорната тема последователно се прехвърля от
солиста (първите 4 такта) в оркестъра (следващите 4), върху които
цигулката гордо „виртуозничи“ с разложени акорди в триолово движение. Третият блок е типичен „пейзантски“ Мюзет, в същия характер
като предидущата тема. Следва четвърти блок, възвръщащ изначалната Алегрето-тема в тути с цигулковите пасажи, в петия блок отново мюзет, шести блок отново пасажи в цигулката върху темата в оркестъра, и в заключение последните два такта изиграват ролята на
една доста внезапна спирачка в разгара на народния танц. Въпреки
краткостта си, средният дял оформя специфичен и разнороден смислов
център на формата, значим не само поради неочакваната си поява и
динамично контрастен характер, но и именно заради забележителната
си лаконичност. Той поема образно казано интересната функция на „антиматерия“, на анихилираща „черна дупка“ - непосредствено след появата му безследно изчезва съществена част от музиката, в последвалата стретна реприза. Възвръщането към дял А1 е осъществено с преход след стоп-ферматата, изпълняващи функцията на мост 8 такта
след които обаче, за всеобща изненада, Рондо темата напълно липсва.
Тя се появява само фрагментарно при солиста малко по-късно, този път
изненадващо в минор. Следва твърда мажорна корекция в ответа на
оркестъра, като този драматичен dur-moll конторверс фукционално се
използва само като сглобяващо звено към репризирането на пасажния
преход от експозицията. Такова ефектно жонглиране с формата, разчленяване и размяна на функциите на елементи, не подлежи на обяснение и обосновка в схоластиката на чисто инструменталния формоанализ. То неглижира догмата и следва логиката на действащите елементи в театралното действие, подобно либретите на Да Понте, драмите на Шекспир, мемоарите на Казанова.
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Без да се задълбочаваме в кабалистични теории и фаталистични
числови конспирации, ще разгледаме някои цифрови дадености, показателни за разпределението на тактовете в цялата трета част и пропорциите на дяловете ú. Средният дял заема общо 39 такта, съставени от 13 такта Анданте и 26 такта Алегрето, във вътрешно съотношение 1 към 2, като за основна единица служи числото 13. Тук е мястото да припомним контрастния 13-тактов среден дял в KV 211 като
първи прецедент по следата на 13-тактовото групиране, което е налице удивително често в разглежданите музикални структури.
Цялата трета част се състои от 433 такта, разпределени в рондо
сонатна форма
А - 251 , B - 39 и А1 - 143 такта
Съотношенията между тези големи дялове са както следва:
A + B (290) : Х (433) = 0,669 = 2/3A1 : A = 143:251=0,49 = 1/2
Налице е феноменална 13-кратнаделимост на тактовете по протежение на цялата финална част на концерта:
А - 251 (13х19=247 + 4*), B - 39(13х3) и А1 - 143 (13х11)
Единствено в дял А констатираме минимално несъответствие по
този модел, което обаче може да бъде извънредно лесно изгладено ако
третираме тези последни 4 такта на Експозицията като допълнително добавен необходим мост, а не като прилежащо съдържателно
построение.*
Такъв числов паноптикум ни разкрива ярко изпъкваща, удивителна
математическа структура, без значение дали решаваме да я тълкуваме или само да я констатираме като факт. Дали това е индикация за
нарочно търсен и целево сглобен математически модел на дозиране на
музикалния материал или подсъзнателен, вроден усет за баланс и съразмерност на формата, можем само да предполагаме. Най-вероятно е
налице феноменална комбинация от двата подхода, за което свидетелстват многобройни подобни примери в творчеството на Моцарт и
други гении от най-различни направления в изкуството. Независимо от
начина по който бихме опитали да си го обясним, пред нас се разкрива
забележително творческо постижение, достойно за благоговейното ни
възхищение, особено когато става дума за младежки опус на един едва
19-годишен юноша.
* Бихме получили идеално пропорционален завършек, а от там и
100% съразмерна 13-кратност на дял А и на цялото, ако от последните
6 такта преди средния дял в случая (246-251) отпадне разширението
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21 на каденцирането от тактове 247, и 249-251. Естествено, „буквоядството“, формалната „квадратност“ и „правилност“ са обратнопропорционални на гениалността на автора. Именно такива минимални
отклонения от математическите схеми придават уникалност на
творбата и довеждат до върхове на съвършенството, които иначе не
биха били постижими. Същевременно, именно чрез изключенията, се
потвърждава валидността на правилото - в случая гениално прикритата 13-кратност на деленето в цялата част. Символиката на числото
13 навлиза далеч по-дълбоко от фаталния петък за тамплиерите, 13
Октомври 1307. Можем само бегло да споменем 13-лунния годишен цикъл, Исус и 12 апостоли, Крал Артур и неговите 12 рицари. 13 е част и
от редицата на Фибоначи, стояща в основата на пропорцията на
златното сечения, а от там вкоренена в безбройни форми в природата
и изкуството, от флората и фауната до Витрувианския човек и Мона
Лиза.
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KV 218 D-Dur Rondeau
Заложеният още в началото на третата част допълнителен
метрумен контраст между Рондо темата в 2/4 и междинните епизоди
в 6/8 е важна подробност за осъзнаването на драматичния потенциал,
който цялата част носи. Релациото е осъществено чрез преобразуването на първоначалната осмина в удар, 3 осмини, в 6/8 размер. Появата
на обемен и разграничен среден дял е белязана с ново метрумно и темпово разграничаване - С alla breve, Аndante grazioso. Релациото е запазено, 2/2 е приравнено удар към удар с 2/4 в началото. Тонално действието се прехвърля в сол мажор (Субдоминанта на основната тоналност).
Предполагаемият контраст мажор-минор е запазен за по-късно и се
проявява с отклонение в си-минор, което носи черти на миниатюрна
разработка. Интересно е наличието на миниатюрни сегменти, наподобяващи експозиция (първа, втора тема), разработка и реприза в гореспоменатите граници. Със своя сериозен мащаб, този среден дял се явява и обемно по значим на фона на експозицията и репризата експозиция А - 126 такта, B - среден дял 52 такта, реприза А 1 - 61
такта.
Цялата форма е с ясно разпознаваеми рондо-сонатни белези, оформяйки експозиция и реприза с позициониранпомежду тях среден контрастен дял.
Структурно 52-та такта на средния дял (52=13х4) изглеждат така:
10-8-4-4 -4-4 (симинор)-4-3 -8-3.
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Първата тема тук може да характеризираме като псевдоелегантна, иронично кореспондираща с дворцовия танцов мотив на главната
рондо тема. В това противопоставяне можем да разпознаем, в чисто
инструментално-образна форма, един персонален и социален конфликт
от по-късното сценично творчество на Моцарт - дуела Фигаро-Граф
Алмавива. Бомаршеевата театрална история тук е в зародишна форма, цигулково скицирана само с инструментални средства. Образите,
действието и сценичността обаче са не по-малко вълнуващо и майсторски изобразени, дори при липсата на сцена и интерагиращи персонажи на нея. Първоначално тази тема е изложена в 8 такта - пиано,
долче леджиеро, последвано от своего рода коментар, тути 2 такта
форте, наподобяващ хорова реплика, потвърждаваща одобрително тезата на солиста. След първите 10 такта се появява втора тема, в подчертано фолклорен стил. Отново, както в KV 216 Моцарт използва характерен селски Мюзет с бурдон в баса на цигулката. Контрастът е в
градация - от псевдоаристократичност към откровена народност на
музикалния характер. При повтарянето на темата се развива куплетен
диалог тути-соло, завършващ с отворен въпрос, тути фермата и закачлив отговор за заключение от страна на солиста. Следва разработъчен пасажен дял в си минор, чрез директно съпоставяне, без модулация. Това е преходен период от само 4 такта, който допринася за
контраста на тонално ниво. Отклонение чрез ла мажор като доминанта на ре мажор ни връща в основната тоналност. Първата тема от
средния дял бива репризирана в оркестъра, с висок оргелпункт в цигулката, солистът я поема и чрез поредица от изменения ни отвежда към
отворен въпросителен финал на средния дял (фермата, каденца) преди
завръщането на Рондото, като начало на репризата. Като първопричина за стретното провеждане на тази реприза и ясно дефинируем катализатор на измененията в нея, бихме могли да посочим именно въздействето на средния дял.Той оказва силно влияние, директно и на разстояние, върху формата и обема на възвърнатия музикален материал.
Подобно на реципрочната точка в KV 216, сериозна порция от първоначалното ескпозиционно А е погълнато в „черната дупка“, поради което
репризното А1 се явява силно съкратено.
Безспорната театралност на действието (поредни сцени от взаимодействащи си образи, оформящи смислен сценарий), осъществена
изцяло с инструментални средства, като че ли решава един бъдещ спор
още преди възникването му: в контекста на идейната борба, дори можем да кажем непоносимост и вражда, през 19ти век между Вагнерианци
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21 и Брункерианци, можем да твърдим, че Моцарт, с типичния за неговата
светла личност „елан“, решава този естетическо-творчески ребус
чрез абсолютно естествено, елегантно и непринудено, съчетаващо
преплитане на инструментално-идейното и оперно-сценичното. Този
обединяващ ефект е постигнат както чрез театралността и вокалния генезис на инструменталната му музика, така и с откровено инструменталния подход към изграждането на вокалните образи в
оперите.
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KV 219 A-Dur Rondeau Tempo di Minuetto
Абсолютното съвършенство в жанра, заредено с толкова много
контраст и полюсност на елементите, колкото една хомогенна част
може да понесе.
Частта блести с фойерверкна театралност на действието,поднесена с неподправена естественост и филигранно композиционно
майсторство. Непосредственият контраст между големите музикални блокове е постигнат многопластово, с разнообразни средства:
- 3/4 става 2/4
- Четвъртиново основно движение ускорява в осминово и
шестнайсетиново
- Ла мажор - Ла минор
- Темпо - Менует - Алегро
- Главната Рондо тема е амфибрахийски ауфтактна - началото на
средния дял е хорейско, без ауфтакт
- Хроматичните ходове в еничарския марш внасят допълнителен
вътрешен контраст в рамките на епизода, като своебразното „пълзене“ нагоре и надолу се противопоставя на акордовия, непостепенен
строеж на мелодията преди това.
- Употреба на Col legno в контрабасите - изобразително-програмен
ефект
- Витруозните вариации на солиста формират своебразна вътрешна разработка на материала от средния дял
- Диалектичното съпоставяне на дворцов галантен танц и еничарски боен марш като театрална алегория за социално-политически, културен и дори етно-религиозен конфликт. Темата Окцидент-Ориент е в
основата на „Отвличане от Сарая“, загатната е също и в „Така правят
всички жени“
- Свръхдименционалността на средния дял D дислокира центъра на
тежеста във формата и прави наложителни редица изменения, между
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които едно пето, допълнително провеждане на Rондо темата в репризата, което да добалансира финала до логично съразмерни архитектурни мащаби (в KV 211, 216 и 218 са налични само по 4 провеждания на
Рондо-темата).
- Юпитеровият обем на дял D е катализатор и импулс за съществени вариативни изменения в Рондо темата при последвалите
провеждания.
В този ред на мисли, заслужава си да се напише отделен трактат
относно изменчивостта и вариативността на Рондо темите в разглежданите концерти. Въпреки че в този текстглавната цел е друга,
ще си позволя еднократко отклонение с коментар относно този „страничен ефект“ от появата на средните части и влиянието му върхупротичащите непосредствено и на разстояние музикални събития.
Модифициране на Рондо-темите в KV 211,216,218,219
Еволюцията в начина на мислене на композитора през втората половина на 1775 предопределя измененията, усложняването на музикалния материал и формата, които настъпват в Рондо-темите на цигулковите концерти. Тези изменения са правопропорционални на нарастването на мащаба на средните дялове и интензитета на музикалните
процеси, протичащи в тях. Като една добре функционираща галактическа система, отделните небесни ( в случая музикални) тела се движат
и видоизменят под влиянието на останалите от общия механизъм.
Започвайки от липсваща самостоятелно обособена средна част в KV
211 (рефренът почти не търпи изменения), еволюционният процес ни
води през набъващите средни дялове в KV 216 и 218 ( все повече вариации и промени в провежданията на Рондо темата, стретна реприза) и
достига гигантски размери в KV 219, причинявайки най-съществени вариационни отклонения в Рондото. Изменяемостта на рефрена сама по
себе си се конфронтира с основната идея на Рондо формата - противопоставянето на междинните части на едно неизменно твърдо ядро,
възвръщащо се в стандартно непроменен вид. В момента, в който тези
междинни епизоди оказват изменящо влияние върху идущите появявания
на „неизменимото“, получаваме своеобразен музикален „ефект на
пеперудата“.
Връщайки се към дисекцията на средния дял в третата част на KV
219 констатираме, че той формално се простира в 131такта, напълно
наравно с тактовете на експозицията. Фактически обаче, чрез повторението на 3 по 8 такта, той дори „прелива“ отвъд тези мерки, набъб-
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21 вайки до 155. Не само аритметически, но и смислово-съдържателно, се
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очертава цяло самостоятелно действие, което притегля гравитационно към себе си центъра на събитията. Съпоставяйки такъв музикален
мастодонт с например миниатюрното 13-тактово минорно отклонение в третата част на KV 211, можем категорично да определим като
олимпийски размера на този забележителен дял в KV 219. Контрастната
средна част, по образ и подобие на посестримата си във финала на KV
218, отново „поглъща“ съществена порция от репризата. Целият С дял
от експозицията липсва напълно в репризата, което е видно от общия
структурен строеж на третата част:
А1 B1 А2 С А3 D А4 B2 А5
Рондо-сонатните чертипроличават в доминантово-тоническитевзаимоотношения на B1 и B2 , налице е типичната репризност в основната тоналност. А1 - B1 - А2 - С - А3 изграждат рондо-сонатна експозиция от 131 такта. D е мащабен контрастен среден дял, 131 (155)
такта. А4 - B2 - А5 формират стретна реприза от 87 такта, в която
дял С е елиминиран, както вече стана дума.
След този панорамен ракурс, фокусирайки върху средния дял, ще констатираме, че той се характеризира с активно взаимодействие и диалогичност на соло и тути, подчертана колоритност на оркестрацията,
напълно равнопоставена главна роля на втория протагонист - оркестъра, ефектна виртуозност в партията на соловия инструмент.
Партитурата изобилства от множество акценти, Форте-Пиани, интензивни кресченди. Дългото ла-минорно действие включва в себе си
кратко до-мажорно отклонение, с галантен, „европейски“ характер,
като по този начин се постига недълготраен, но интензивен, реверсивен контраст вътре в рамките на самия среден дял. В общия драмартугичен план, двете основни части на дял D (ще ги наречем зони „а“ и „б“),
се редуват по следната схема:
а - б - а (вариант, стретто), б (вариант, разширено)
Зона „а“ е базирана на 6 тактов модел, диалог от 3 тути срещу 3
солистични такта, в които устремните шестнайсетини в солото отговарят на зададения с тежък акцент импулс в оркестровото начало на
периода. В зона „б“, същинския образ на настъпващата ориенталска
войска е обрисуван с 8-тактови монотонно повторяеми модули, в които
серия от стройни маршови осмини се „обляга“ периодично на „тежка“
четвъртина. Функцията и честотата на акцентовите форте-пиани се
модифицира на определни времеви интервали - първоначално в зона „а“
на всеки 6 такта, в зона „б“ зачестява във всеки такт и дори по два
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пъти в рамките на един такт. Тази градация еволюира в нов модел „пиано - кресчендо - форте - акцент“, подсилен на интервалово ниво с възходящи и низходящи хроматизми. В мажорното отклонение, започващо
в такт 197, е налице 4-тактов период, разделен смислово на 2 „тежки“
и 2 „леки“ такта - първите два са с потактови форте-пиани, които
липсват във второто двутактие. Без да навлизаме твърде детайлно в
тълкуване на смисъла от идентифицирането на такива построения и
тяхното практическо значение в интерпетационния процес, е важно да
изтъкнем значимостта на подобен рационален подход на осмисляне на
музикалните фрази, за възприятието им като своего рода смислово-лингвистични словосъчетания, ясно обособени части на специфичния музикален език.
Поглеждайки отново към математическите съотношения, установяваме още интересни пропорции. 349 - 216 - 133 би било перфектното
теоритично порциониране на броя тактове според редицата на
Фибоначи. 349 такта (цяло) - 131 такта (експозиция) - 218 такта (среден дял и реприза) е разпределнието в случая, със знаменателно реверсивно съотношение към Златното сечение, оформящо тук своеобразен
философски вододел преди многозначимия среден дял, а не след него.
Този парадокс може и трябва да ни наведе на размисли относно ключовото разположение на дял D и смисловото изместване на поантата към
неговото появяване в континуума на формата. Можем да открием и други пропорции, близки до зоната на числото Фи: сборът от среден дял и
реприза е 218такта (131+87) и се съотнася към ескпозицията като
218:131= 1,664, резултат почти напълно идентичен на вече описаното
релацио в третата част на KV 207, 372:224 = 1,660.Още един знаменателен паралел със строежа на другите концерти можем да начертаем
чрез наличната в KV 219 приблизителна 13-кратност на делене в експозицията и средния дял, при изписани 131, звучащи 155 такта: 131 минус
1 (130 е 10 х 13) или 155 плюс 1 (156 е 12х13).
Вследствие на още няколко елементарни изчисления фиксираме, че
репризата представлява 2/3 от обема на експозицията, 87:131 = 0,664,
експозицията и разработката са формално равни, по 131 такта, като
двете заедно са 3/4 от цялото, 262:349 =0,75. Настоятелно се налага
изводът, че наличието на многобройни такива съразмерни съотношения не може да бъде случайно. Естествено с уговорката, че тези, често
приблизителни, математически модели не трябва да стават ничия фиксидея, да бъдат третирани конспиративно или търсени навсякъде на
всяка цена. Самото им обективно наличие обаче е неоспоримо и свиде-
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ранен етап от неговото творчество.
В заключение е добре да подчертаем отново, че в Петия цигулков
концерт и особено в разглежданата тук трета част изкристализира
може би в най-чист вид неудържимото влечение на Моцарт към драматичното, експанзията на инструменталното към обрисуване на отвъд-идейни, реално-конкретни образи, персонажи и програмно-сценични
действия.
Така очертаната панорамна картина ни дава повод за няколко конкретни извода. На първо място, опусът KV 211 по никакъв начин не се
вписва в концептуалния подход и композиционния мащаб на трилогията
KV 216, 218, 219. На зададения фон той изпъква като неин доста по-маломерен и незрял предшественик. В този цикъл от три концерта, написани де факто паралелно през есента и зимата на 1775, наблюдаваме
допълнително една ускорена еволюция на формата и музикалните образи, която ярко изпъква в третите части и конкретно в средните им
дялове. Любопитно е да ги съпоставим като смислово-хомогенен жанров цикъл на трилогията симфонии 39, 40, 41, писани също паралелно
през лятото на 1788 година, и дори, в градацията на още по-мащабни
форми, на Да Понтевия оперен цикъл, „Сватбата на Фигаро“, „Дон Жуан“
и “Така правят всички жени“. И в заключение, (последно в изредения списък, но само поредно за всеки ентусиазиран изследовател) в рамките
на приложения специфичен ракурс и метод на тълкуване на избрания
музикален материал, ясно изкристализират доказателствата за драматично-театралния маниер на Моцартовата музика, разкрива ни се
си откровено оперния генезис на музикалния зародиш в тези творби.
Дефинирането на ролята, която играят средните контрастни дялове
не само в контекста на третите части, но и в цялостната концепция
за изграждането на формата, е от огромно значение за установяването на личен експертен подход към интерпретаторския ребус, стоящ
пред всеки изпълнител. Вроденият, интуитивен музикален усет, обикновено наричан талант, може да се окаже гротескно недостатъчен при
липсата на сериозни познания относно специфичната музикална лексика и семантика. Успехът в дешифрирането на разглежданите Моцартови
цигулкови концерти е в пряка зависимост, както от осъзнаването на
глобалното място и значимост на споменатите дялове, така и от де134
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тайлното опознаване на действащите в тях музикално-смислови механизми, чрез които авторът постига търсения ефект. Такъв род анализ
и експертиза са задължително необходими за постигането на убедителни и завладяващи творчески резултати.

20
21

ЛИТЕРАТУРА:
Леополд Моцарт, Опит за начална школа по цигулка.
ISBN: 9786197029093
Nikolaus Harnoncourt, Über Musik: Mozart und die Werkzeuge des Affen
ISBN 9783701735082
Nikolaus Harnoncourt, Mozart Dialoge
ISBN: 9783701730001
Doris Kreusch-Orsan, Ein Genie reift - Form und Fortschritt in den
Kopfsätzen der Violinkonzerte Mozarts
ISBN 9783826044014
Briefe. Mozart, Wolfgang Amadeus. Diogenes Verlag AG, 2005
ISBN 9783257216103

135

20 ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ
21

МУЗИКАЛНО - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ПО ВРЕМЕ
НА ПАНДЕМИЯ В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ

Сонай Ю. Юсеин
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“- гр. Пловдив
Резюме: Преустановяването на свободното социално общуване и нормалния училищен процес в условията на пандемия от Covid-19 показа, че
все още не сме създали алтернативен вариант на стандартната форма на обучение. При провеждане на часовете по музика част от дейностите са възпрепятствани като например най-важната, според мен
- изпълнение на музика, липсва интеракцията с учениците. На учителите е дадена нелеката задача да намерят вариант за работа в дигитална среда с максимална ефективност. Текстът на доклада споделя идеята за сравнение на образователния процес по музика по време на пандемия между училища в България и Испания. Предложени са интерпретации на две интервюта - с маестра Анджелс Фаус - учител по музика в
Institut d‘Educació Secundària Tirant lo Blanc - Gandia,Valencia, España; и със
ст. учител по музика от 5 до 12 клас Траяна Белухова - СУ „Св. св. Кирил
и Методий“ гр. Велинград, обл. Пазарджик, България
Ключови думи: онлайн обучение, образование, пандемия, музика, фолклор, България, Испания, съпоставка
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Abstract: The cessation of free social communication and the normal school
process, through the fault of the Covid-19 pandemic, has shown us that we may
not yet have created a completely alternative variant of the standard form of
education. In conducting music lessons, many of the activities are hindered,
such as the most important in my opinion - performing music (group singing and
playing with children‘s musical instruments), live communication with students.
Teachers are given the difficult task of finding an option for conducting classes
in a digital environment with maximum efficiency. I decided to make a comparison of the educational process during a pandemic between schools in Bulgaria
and in Spain, inspired by the topic chosen for presentation as a thesis. For this
purpose I interviewed: -maestra Angels Faus - music teacher in Institut d‘Educació Secundària Tirant lo Blanc - Gandia, Valencia, España; -st. music teacher
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from 5th to 12th grade Trayana Beluhova SU „St. St. Cyril and Methodius”
Velingrad, region Pazardzhik, Bulgari
Keywords: online learning, education, pandemic, music, folklore, Bulgaria,
Spain, comparison
В България образованието е регулирано от Държавни образователни
стандарти. Сходно на това, в Испания образованието се регулира от
LOE (Органичен закон за образованието) - децентрализирана система
от 2006 г., но с промените, въведени от LOMCE (Органичен закон за подобряване на качеството на образованието) през 2016 г., основното образование (EP) и задължителното средно образование (ESO) представляват испанското основно образование. То е задължително и безплатно за
всички и включва десет години обучение и развитие в редовна форма за
деца между 6 и 16 години. След завършване на задължителното средно
образование, учениците могат да продължат професионално обучение
(FP-Бачелерато) - незадължително, което е разделено на следните категории: изкуства; хуманитарни науки; спорт, здравни науки и технологии.
Обучението е на университетско ниво. Другият вариант на образователно развитие, който отново не е задължителен, е средно специално
образование ”Modulos”, което включва: офис и административни умения;
механика; хранително вкусова технология; фризьорство и т.н.
В България изучаването на музика е част от задължителната подготовка в периода на обучение от 3-16 год. възраст. В Испания предметът музика е избираем, като отделните области (comunidades) избират дали музиката да участва в образователния процес.
Хорариумът по музика в прогимназиален етап в България е следният: В 5 и 6 клас музика се изучава 2 часа седмично. В 7 клас 1,5ч седмично. В Испания часовете по музика са драстично по-малко, вследствие
на въведените образователни закони. Област Валенсия е една от областите избрали да имат предмета Музика в образователния си процес,
което се дължи на дълбоко вкоренените музикални традиции на обществото. По този начин учениците имат два часа седмично задължително музика от 1-ва до 3-та година на ESO (задължително средно образование) и три часа седмично като свободно избираем предмет в
4-та година на ESO или ако института (училището) го предлага и в
Бачелерато.
В двете държави – България и Испания, има сходен проблем, който е
свързан с интереса на децата към предмета музика. Учениците обичат
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ските градини и началните класове (а и в много от основните училища
и професионалните гимназии) почти не се водят сериозни и постоянни
занимания по този предмет, няма учители-специалисти; евентуално
само се пее или се преподава „суха“ теория. Учениците не са приучени, че
в урока по музика се извършват разнообразни музикални дейности, а постиженията им в самия музикалнообразователен процес се оценяват.
Интересът им е насочен към стандартизираните жанрове като попфолк, регетон, рап и други. Разбира се, задача на музикалния педагог е да
ги запознае и с други жанрове музика например класическа, джаз. Понякога
ефективният подход налага да се тръгне от новото, близкото до интересите и предпочитанията на децата, за да разберат музиката, която
е по-далечна като усещане за тях. „Днес училището е само едно звено,
макар и най-важното, сред огромното многообразие от съвременни
средства за масово музикално въздействие, които влияят върху формирането на интересите и музикалните предпочитания на подрастващите. При съвременните условия основната му функция се определя не
само като обучаваща, но и възпитаваща“ [Коловска, 2012, с. 15].
През март месец 2020 год. светът се сблъска с нещо, за което никой не беше подготвен. Ковид пандемията значително промени начина
на живот и това предизвика промени в образователния процес.
Музиката е предмет, който се състои главно от групови дейности (пеене, танцуване, заучаване на песни, възприемане на музика). В България
присъствената форма бе преустановена, часовете се провеждаха в онлайн платформа, която бе полезна за преподаване на теоретичен материал, решаване на задачи индивидуално и едина от основните дейности
- възприемане на музика. Наблюдава се положителна промяна в отношението на учениците към поставените им задачи от преподавателя –
деца, които не са били активни на живо, взимат по-голямо участие във
виртуалните часове. Заради латенцията на онлайн връзката (интернет, мобилно устройство) във виртуален час не е възможно учителят
по музика с прецизност да наблюдава и коригира музикалната изразителност при заучаване и изпълнение на песни (вярно интониране, ясна
дикция, динамическо изграждане, певчески умения и други елементи).
При присъствено обучение часовете по музика се провеждат в двора на
училището или в парка, за да се практикува пеене, съобразно санитарни
мерки и спазване на дистанция.
За разлика от училищата в България и повечето испански области,
институтът Tirant lo Blanc не е преустановявал присъственото обуче-
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ние. Въпреки това COVID-19 създава дистанция между преподаватели и
ученици в музикалните дейности, които обикновено извършват.
Не се свири на музикални инструменти, учениците сменят стаята
всеки час, няма достъп до музикален кабинет, дезинфекцират се всички
музикални инструменти, използвани за демонстрация. Особено важен е
фактът, че учителите вземат предвид много нови фактори при планирането на часовете. Освен това, съществуващата забраната за използване на мобилни телефони в училищата или липсата на компютри в
класните стаи, предизвиква трудност при създаването на материали,
привличащи учениците. Това е шанс за създаване и използване на иновативни методи и алтернативни подходи.
В България се използват електронни учебници, уроци в електронна
среда, тестове, различни видео материали от интернет и информативни подкастове. Обратната връзка е запис вкъщи на лично изпълнение, 3D анимации, музикални проекти с добавена реалност, работа с
различни платформи. За съжаление, дигиталната класна стая „потопи“
още повече децата в интернет пространството и ги отдалечава от
живата музика и живото музициране. Като преимущество обаче може
да се отбележат увеличените възможности за учениците самостоятелно да търсят и намират информация от повече източници, което
стимулира интереса им към музикалните занятия и в определена степен е свързано с придобиването на нови знания.
При стандартната форма на обучение в Испания се разчита на съчетаването на визуален и пластичен израз, движение или танц с музика. Синтезът между различните изкуства е ясно изразен и обучението
по музика става по-пълно, мултифункционално и обобщаващо. Маестра
Анджелс споделя, че дидактическите материали използвани в часовете
ú винаги имат теоретично-практическа музикална секция с иновативни предложения за изучаване на една и съща концепция от различни
гледни точки и присъствие на „Множество интелигентности“ (методът на Х. Гарднър); раздел с пластичен израз; и накрая, секция за танцово движение. Целта на преподавателя е да привлече вниманието на учениците, като разказва истории с вълнуващи заглавия във всяка единица. Процедурите на мислене (Дейвид Пъркинс) също са много важни в
часовете й, за да направи мисленето видимо и като средство за „учим
се да учим“.
По отношение на онлайн обучението, Испания използва приложения
с музика, работещи на мобилни устройства и Chromebook, но се срещат различни проблеми в образователните центрове. Голяма част от
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или защото семейството не позволява на ученика да го носи в училище.
Към това трябва да се добави, че в някои училища има политика за забрана на мобилните телефони в клас. Има семейства със социално икономически трудности. Децата от такива семейства нямат компютър вкъщи, семейството им няма възможност за закупуване на такъв.
Съобразно това, на всички ученици бе закупен таблет и предоставен
достъп до система за онлайн обучение. След края на учебната година
връщат таблетите в училище, където се съхраняват при повторна
нужда, а на децата, които нямат техника вкъщи, е предоставен
безвъзмездно.
С COVID-19 санитарните ограничения и страхът от заразяване означават, че компютрите на центъра са абсолютно ограничени и не могат да се използват в часовете като музика.
Оценяването на учениците е друг проблем в дистанционната форма на обучение. Госпожа Белухова създава онлайн тестове по музика,
също така учениците записват видео със собствени изпълнения на новите песни, след което събраният материал се използва за формиране
на оценка. Споделя, че по този начин оценяването е субективно.
В Испания Маестра Анджелс работи с материала, подготвен за
часа, и рядко изпраща домашни. Оценява се вниманието, участието, изпълнението, значението при тълкуването или предложения за пластика
(движения) или танци. Писмени дейности са използвани като мисловни
процедури или работни листове.
Обикновено 33,3% от оценката се посвещава на внимание-участие-поведение, 33,3% на интерпретация-изпълнение на музикални /
пластични/ танцови предложения и 33,3% на писмени дейности.
Преди пандемията от Ковид-19 масова практика в България бе участието в извънкласни и обществени мероприятия, както и конкурси.
Най-често музикалните изяви на деца се реализират при тържества за
честване на празник на училището или организиран от общински институции. Учениците с по-изявени интереси към музикално изкуство
като пеене, свирене на инструмент, композиране, участват в конкурси
на общинско, национално и международно ниво, както и в чужбина. Днес
децата не спират музикални изяви с единствената разлика, че те са
виртуални.
Учениците, участвали и награждавани в тези конкурси и фестивали, се удостояват с награди. Лично за мен, това е най-обективният метод за оценяване, защото по този начин се насърчават не само децата
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участници в извънкласните дейности, а и учениците, които имат талант, но не смеят или се притесняват да се изявят. В Испания Маестра
Анджелс споделя, че в Центъра, където работи в момента, няма възможност за участие в извънкласни дейности по музика, но в други училища, по нейна инициатива се сформира джаз група (с включени певци),
а учениците репетират и подготвят концерти извън учебните часове.
Също така имат участие в проект за обмен на ученици с институт в
Канада (гимназия Уилям Абърхарт - Калгари).
За испанци е известен фактът, че при честване на национален
празник, всички ученици от държавни и частни музикални школи излизат
навън, правят шествия-спектакли в градовете като показват хендмейд облекла, изпълнение на песни с жив съпровод, играят скечове пресъздаващи моменти от миналото за съответния празник, като песните най-вече са от техния фолклор, а той е основна част от музикалното образование там. Работата на преподавателя е да включи в уроците по музика фолклора в различни форми. Например, изучават пулсация и
музикалния инструмент пръти в 1-ви клас на ЕSО. За тази единица се
използва галисийска музика, а също и различни примери като pasodoble
или валс, за да идентифицират различни метроритми. Има и предложения от образователния отдел да се свири на традиционни инструменти като „флавиол“ или „дулзаина“, но тъй като те са духови инструменти, понастоящем не могат да се използват заради рестрикциите.
Много от учениците във Валенсианска област са част от музикални групи. От март 2020 г. всички фестивали, в които музиката е съществена част, са отменени (Fallas, Страстната седмица, празненствата на маврите и християните, Празниците на покровителите ...).
Седмичните репетиции също са засегнати в повечето музикални общества, заради рестрикциите. От септември 2020 година няма и концерти. Всичко това разочарова музиканти, а сформирането на нови групи отнема дълго време.
Както в Испания, така и в България фолклорът е застъпен в учебните програми. Учениците обичат да пеят народни песни, да играят народни танци и ако има възможност, да свирят на народни инструменти.
Интерпретираме българския фолклор постоянно в народните празници,
които се отбелязват и днес - онлайн.
Сходно е мнението на преподавателите по отношение промените
в музикално- образователната дисциплина. За тях е важно музиката в
средното образование да служи за откриване на нови хоризонти за учениците, които се занимават с пеене или свирят на инструменти като
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така да използват софтуери за обработване на звук, даващ им възможност за музициране. „Казаното дотук доказва необходимостта и важността от познания в областта на съвременните музикални системи
и владеене на определен музикален софтуер, от една страна – при самоподготовка на учителя, а от друга – при съвременното, творческо
провеждане на часа по музика в СОУ“ [Пехливанов, 2012, с. 85].
Според Маестра Анджелс не е необходимо изучаването на цялата
музикална история: “По-интересно е да се възползват от ефемеридите,
за да имат отношение към определена епоха, жанр или стил. Например,
като се възползваме от 250-годишнината от рождението на Бетовен,
подготвям дидактическа единица, посветена на този композитор. 30
април е „Международният ден на джаза“- възползвам се от тази дата,
за да опознаят джаза и да го направя по-достъпен за тях. Трябва да намалим теоретичната част на музикалното съдържание, свързано с музикално-теоретичната компетентност, да развием способностите си
за практическата компетентност (нашите и тези на нашите ученици) чрез работа в екип и интердисциплинарни проекти. Мисля, че е важно да се разработят методологични стратегии, в които емоциите да
се съзерцават и възпитават, една от основните оси на изкуството и
образованието.”
Ситуацията, в която всички сме поставени ни доказва, че въпреки
трудностите и препятствията сме способни да се справим заедно и да
бъдем иновативни. Разбрахме, че дори когато мислим, че няма изход,
той винаги съществува.
В образованието се наложи преподавателите да бъдат специалисти в област, която за мнозина не е приоритетна, но много от тях се
развиха, надградиха себе си. Нищо не може да се сравни с реалната човешка мисъл, въпреки развитието на технологиите и изкуствения интелект. Не трябва да допускаме да живеем във виртуален свят, а напротив, да създадем баланс, защото все пак технологиите са създадени от хората за улеснение, а не за начин на живот.
Негативизмът ни учи да гледаме в една и съща посока, да обединим
усилия в името на еволюцията. „Световната пандемия наложи извънредна обстановка в България и света, което неминуемо се отрази на
цялостния живот на обществото. В този контекст е от значение гъвкавостта и адаптивността на българската музикалнообразователна
система, показателно за способността ú да еволюира съобразно възникнали извънредни условия“ [Коловска, 2020, с. 380]. Учениците имат
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право за това, че музикалното изкуство не е само уроци и автори.
Желанието да покажеш себе си изпълнявайки песен, която те е докоснала с текст или мелодия, да се потопиш в стъпките на танц, предаван
от столетия е незаменимо чувство… Когато дете изяви желание да
изпълни част от песен, да не бъде ограничено, защото стои зад екрана.
Рядко се срещат деца, на които им е интересно да покажат своите
качества, а сега дори нямат тази възможност на живо. Светът се преобръща неочаквано, промените в музиката са на лице, методи работили
преди, «бъгват» днес…, а за да водим новото, ние трябва да бъдем част
от него, но и да не забравяме най-важните ценности!
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ВЪВЕДЕНИЕ В ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА МЕТОДА
„ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА МУЗИКАЛНАТА СТРУКТУРА“

Йордан Т. Камджалов
Докторант в АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив
Резюме: Метода Глобализация на Музикалната Структура (ГМС) е аналитичен метод, който се разработва от Йордан Камджалов от 2006
година. ГМСе базиран на принципа на разширената и/или недовършена
осмица и не разглежда музикалните форми и структури по видове, жанрове, стилове, тематизъм, образна сфера, а е универсален за всички
форми едновременно.
Целта и мотивацията за развитие на системата Глобализация на
Музикалната Структура е стремеж към активиране на структурната
памет и възможността да се управлява музикалния процес без партитура, като предпоставка за максимална комуникация на диригента с
изпълнителите.
Ключови думи: Йордан Камджалов, комуникация, без партитура, аналитичен метод, структурна памет, глобализация на музикалната структура, осмица
Abstract: The Globalization of the Musical Structure (GMS) is an analytical
method that is being developed by Yordan Kamdzhalov since 2006. GMS is
based on the principle of the extended and/or unfinished eight, and does not
consider musical forms and structures by types, genres, styles, themes, image
sphere, but is universal for all forms simultaneously.
The goal and motivation for the development of the system Globalization of the
Musical Structure is the desire to activate the structural memory and the ability
to manage a musical process without a score, as a prerequisite for maximum
communication by a conductor with the musical performers.
Keywords: Yordan Kamdzhalov, communication, without score, analytical
method, structural memory, globalization of the musical structure, eight.
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Метода Глобализация на Музикалната Структура (ГМС) е базиран на принципа на разширената и/или недовършена осмица. Методът
не разглежда музикалните форми и структури по видове, жанрове, сти-
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лове, тематизъм, образна сфера,а е универсален за всички форми едновременно. Структурният анализ е само част от метода, и не е водещ.
Всички базови етапи на музикален анализ са познати и многократно,
разнопосочно и задълбочено изследвани и разисквани през вековете.
Обобщението, нотацията и интерпретацията, които са обект на метода Глобализация на Музикалната Структура са естествено продължение на изследванията в тази посока.
Целта и мотивацията за развитие на системата Глобализация на
Музикалната Структура е максимална комуникация на диригента с изпълнителите, като един от задължителните минимуми за това е способността на диригента да управлява музикалния процес без партитура.
Методът Глобализация на Музикалната Структура търси структурният еквивалент на музиката, зад „маската“ на партитурата, която може да бъде заобиколена само при подготовка, целяща извънредно
навлизане в детайлите, както на формата, така и на съдържанието.
Както е известно, науката за музикалния анализ е изключително
добре развита и е призната за ключова дисциплина в пълноценното изграждане на един професионален музикант. Анализът на музикалните
произведения е една от най-важните страни на изследователската работа12, свързана с разнообразни задачи във всички области на музикалното изкуство – творческа, теоретична, изпълнителска, критична.
Една от основните задачи на този тип анализ е да установи обективната логика в развитието на завършени произведения. Композиционните
форми се разглеждат не като абстрактни, извънисторически схеми, а
като съдържателни форми, разкриващи многообразието на художествените идеи. А това поражда съответното многообразие на форми със
специфични изразителни възможности и образни съотношения, които
при различни жанрови и стилови условия показват голяма широта и свобода на изявяване. Тук визираме и проблеми, отнасящи се до спецификата на музикалното изкуство, свързани отчасти и с въпроси на
психологията.
По правило анализът започва от крупния план, който дава възможност да се обхване процесът на развитието в най-широк мащаб, след
което се преминава към детайлен анализ, към разчленяване на частите
на цялото, разкриващо с какви средства е осъществен художественият замисъл. При това разбиране началният етап в цялостният музикален анализ изисква движение от общото към частното, от крупния план
към детайлите. Дедукция – индукция.
12

Стоянов, Пенчо, Музикален анализ. София: Музика, 1988, стр.8-16
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Саймън Ратъл (Главен диригент на Берлинска Филхармония), Еса-Пека
Салонен (Главен диригент на Филхармония Лондон), Бернард Хайтинк
(Главен диригент на Концерт Гебау Амстердам) потвърждават този начин на работа споделяйки, че подходът им към оркестровата партитурата е „от голямото към малкото, от общото към частното“.
Ако това движение (от общото към частното) обаче е извършено
пълноценно, тогава започва един обратен процес на ново ниво– от малкото към голямото, от частното към общото. Това именно е крачката,
явяваща се централна предпоставка за движение към същинска
интерпретация.
Методът Глобализация на Музикалната Структура се занимава
предимно със създаване на ментални условия за стимулиране на структурната памет.
1. от първият етап наречен структуриране- познат и практикуван
от всички колеги диригенти,
2. към крайния етап – извеждане на финално макрочисло-формула
(финалния числов израз-резултат), която описва структурно цялата
творба, рационализирайки я до числова редица от четни числа, намиращи се в октавови отношения. /Както е известно от физиката, всяко
едно съотношение 1:2 е октавово отношение./
Подготовката на една партитура остава един от големите въпроси, стоящи пред професионалния музикант. Не само по време на т.нар.
учебен етап във висшите училища, академии и консерватории, а в целоживотния професионален път на изпълнителя.
Всички класически етапи на разчитане и анализ на партитурата на
дадено произведение са известни.
Как стои въпросът обаче с оркестровата партитура?
Как се учи една сложна оркестрова партитура?
Може ли да се научи изобщо?
Ако да, може ли да се научи наизуст?
Ако да, как?
Задаваме си редица въпроси - за паметта, за техники на учене, за
видове памет. Еднозначни отговори няма.
Знае се, че осмицата играе огромна роля в науката и изкуството:
акустиката, звукореда, октавата, музикалното изречение, музикалната форма, но никога не бях подозирал, че структурните асиметричности на микро и макро план в музикалното произведение ще могат да
бъдат симетризирани чрез метод базиран на феномена на числото 8 –
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разширената и/или недовършена осмица, който по-късно изкристализира в понятието Глобализация на Музикалната Структура.
Няма елемент от теория на музиката, който да не е взет под внимание в анализа, чрез който се извлича формулата за Глобализация на
Музикалната Структура. Няма разбиране от класическия музикален
анализ, което да не е втъкано в резултатите на метода.
В класическия случай се оказва, че базовите етапи на анализ за извеждане с висока точност на нотационните числа за формулата ГМС
са 7. Финалното макрочисло-формула - ГМС - отваря една допълнителна
вратата към същинската цел – интерпретацията, на която служи
всичко останало.
Базови етапи на анализ на оркестровата партитура в класическия
случай:
1. Мелодия - хоризонтал (включващи артикулация, фраза и др.)
2. Хармония - вертикал
3. Ритъм
4. Оркестрация (тембър, регистър, и др.)
5. Динамика
6. Музикална форма
7. Структуриране
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Интерпретация.

Етапите от 1 до 7 касаят формата (видимото), те подготвят и
създават условията за следващият и финален етап - интерпретацията (невидимото), базиран на всичко от предходните елементи.
От комбинацията на структурния анализ с интерпретацията,
включваща разбирането и усещането ú за фразирането, цялостната
динамика на процесите, и бих казал – тембралните, смислови и комуникационни приоритети на интерпрета, се формира финалната числова
формула – Глобализация на Музикалната Структура.
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самото произведение, респективно, част – в случая финал на Втора
симфония на Густав Малер13
Пример 1: (V част на Втора симфония на Густав Малер - финалната
числова формула).
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би бил подобен, като този за кокошката и яйцето. Идеята може да започне като чиста емоция, без никаква корелация с вече замислена форма, но няма върхов шедьовър, в който истинското съдържание и истинската мисъл да не са намерили оптималната форма за тях, и обратното – няма върхов творец, който за зададената вече форма (сонатно-симфонична, кантатно-ораториална, миниатюра..., без значение), да
не е намерил съответното съдържание. И може би, точно заради това,тези шедьоври продължават да вълнуват и занимават човечеството,
дори и в съвършено други исторически и времеви контексти, векове и
хилядолетия след създаването си.
Изследването е базирано на емпиричното разбиране, че всяка една
музикална структура, без изключение, може да бъде описана чрез числа
кратни на 8 ( 4, 8, 12, 16). Теоретично дори само с едно единствено число, което има потенциалът да отрази с огромна структурна точност
големи музикални построения, дори цели произведения.
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Пример 2:

Числата са структурен еквивалент на развитието на формата и
съдържанието, резони-ращи с логиката на всички елементи - мелодия,
хармония, динамика, оркестрация, артикулация, ритъм, метрум, темпо,
смисъл, композиционна техника и пр.
Това са два фундамента, макроетапи, представляващи една същностна неразривност: формата и съдържанието, електричеството и
магнетизма, рационалното и ирационалното. Те представляват алфата и омегата в ръцете на всеки цялостен творец (интерпрет).

Видимо работата по формата изглежда по-обемна от работата по
съдържанието. Съдържанието може да роди формата. Някои композитори и/или интерпретатори свидетелстват, че при тях е обратното
– интерпретацията се ражда и се вдъхновява от формата (Хиндемит,
Щокхаузен). Някои биха спорили в цялостен смисъл кое е водещо. Спорът
148
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Mahler, Gustav, Zweite Symphonie in C moll, Friedrich Hofmeister, Leipzig, 1897, стр.
134-135

Както се вижда от горният пример,този числов израз е нотационно, ментално, технически и оптически извънредно комплексен. Поради
това той остава неприложим. В практиката подобно макро-число се
разбива на по-прости единици съставящи хоризонтални числови редици, отразяващи по-нагледно динамиката на развитие на даденото произведение. Това именно, като крайна оптическа сума наричаме извлечение на числовата формула на ГМС. (виж пример 1)
В крайна сметка, принципът на повторяемостта (пряко свързан с
ритъма и периодичността) е следствие, или друг израз, на монистичното
единство на света, на това, че в основата му се намира някаква единна
субстанция (Всяко едно музикално произведение е изградено от началото
до края от звукова материя. Всички нейни модификации, комбинации и хармонии, са неин израз.), която се «повтаря» навсякъде във всичко: в пространството, времето, във всяко едно построение и фраза, без изключение. Тя е следствие на категориалната двойка противоположности:
съхранение - изменение
или
повторяемост – изменчивост (‘’fest-locker’’).
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21 Следствие на принципа на повторяемостта е колебателният принцип. Според него, колебание е всяко нещо, което се повтаря повече или
по-малко точно през постоянен или променлив интервал от друго нещо.
Самото колебание е фундаментална форма на движение на материята
и лежи в основата на всички форми на движение, или е форма на проява
на всички видове движение. Чрез колебателно взаимодействие се създават всички форми в природата и чрез резонанс те се стабилизират
(музикалното произведение е най-висш израз на този закон), тоест колебанията (повторенията), са и фундаментално средство на материята за самоорганизация и фундаменталният стабилизатор на
взаимодействието.
При методът Глобализация на Музикалната Структура, начинът
за числова нотация, предимно чрез осмицата, е взет единствено и
само за улеснение. Всяка една структура може да бъде изразена и чрез
всяко друго число, но осмицата е най-практичното по много причини
(вертикалното и хоризонталното октавово деление е с висока степен
на универсалност). Всеки един процес би могъл да бъде изразен и чрез
букви, чрез геометрични фигури, или в крайна сметка, чрез каквито и да
било символи. Може би осмицата е най-практичният начин, просто защото явно тя е най-близо до физическата реалност. При пълна подготовка, музикалното произведение, чрез неговия графичен, в случая
числов еквивалент, може да бъде рецитирано във всички посоки отпред-назад и отзад-напред. Чрез тази техника, емоционално и структурно, интерпретът би могъл да попада във всяка една част на музикалната форма, без изключение; във всеки един миг от музикалния процес; и от всяка точка да отива към друга точка във времето на творбата. Тук наблюдаваме един холографски принцип.
Както беше казано по-горе, всяко едно произведение, без изключение, може да бъде представено линейно във формата на числова редица,
в която преобладават предимно четните числа 8,12 и 16. Касае за търсене на общ структурен знаменател. Именно на това явление е базирана нотацията на метода Глобализация на Музикалната Структура.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Стоянов, Пенчо, Музикален анализ. София: Музика, 1988, стр.8-16
Mahler, Gustav, Zweite Symphonie in C moll, Friedrich Hofmeister, Leipzig,
1897, стр. 134-135
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Обзор на развитието на китайската вокална музика
Джан Юан
докторант в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Абстракт: Китай е мултиетническа държава с древна история, огромна територия и множество етнически групи. Това предопределя разнообразието на китайското вокално изкуство. Различните клонове на
китайската национална вокална музика като традиционните народни
песни, опери и народни изкуства, се инфилтрират и се повлияват взаимно в процеса на развитие, образувайки силните китайски характеристики на днешната национална вокална музика. Тази статия анализира
характеристиките на вокалната музика през различни периоди от династията Цин, династията Хан, Вей, Джин, южните и северните династии, династиите Суи и Танг, династията Сун, династията Юан, династията Мин и Цин и късната династия Цин и Република Китай.
Ключови думи: нация, древни времена, развитие на вокал музика
Abstract: China is a multi-ethnic country with a long history, a vast territory and
multiple ethnic groups. This determines the diversification of Chinese vocal art
expressions. The various branches of Chinese national vocal music, such as
traditional folk songs, operas, and folk arts, have infiltrated and influenced each
other in the development process, forming the strong Chinese characteristics of
today‘s national vocal music. This article analyzes the characteristics of vocal
music in different periods of the Qin Dynasty, Han Dynasty, Wei, Jin, Southern
and Northern Dynasties, Sui and Tang Dynasties, Song Dynasty, Yuan Dynasty,
Ming and Qing Dynasties, and the late Qing Dynasty and the Republic of China.
Keywords: nation, ancient times, vocal music developmentната
Древнокитайски период на вокалната музика
Развитие на вокалната музика по време на династия Цин (221 г.
пр. н.е. – 207 г. пр. н.е.)
Музиката преди династия Цин се нарича примитивна музика - форма на пеене и танц, които съчетават песен, пластика и музика. Така
наречената „вокална музика“, преди династия Цин все още не е очерта151
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21 ла цялостна форма на вокално изкуство, така че системата ú от идеи
не достига пълни и систематични резултати. Във вокалното изкуство
от този период се обръща внимание единствено на тембъра и звука,
като напълно се игнорира емоцията. Следователно, въпреки че музиката е великолепна, ú липсва усещането за красота и емоция.
Развитието на вокалната музика по време на династията Хан
(206 г. пр.н.е. – 23 г.)
Династията Хан е исторически период на сравнително процъфтяваща и стабилна китайска вокална музика. По това време се създава Йуефу (Yuefu 乐府), една структура, специализирана в управлението на музиката, която осигурява съответните предпоставки за
изследване и развитие на етническата вокална музика. В същото
време вокалната музика се допълва от политическата култура и различни литературни легенди от онова време. В сравнение с династията Цин, вокалната музика от династия Хан обръща повече внимание
на връзката между вокалната музика и емоцията. Пример за това ще
открием в книгата „Ханшу“ ( Историята на династия Хан《汉书》)
на Бан Гу (Bangu 班固) където има запис на „звуци и обрати (словосъчетания)“, съвпадащи с песни и стихотворения. Лесно може да се забележи при развитието на вокалната музика на Цин и Хан, че въпреки
че през този период не се формира някаква уникална теория, все пак
се поставя солидна основа за бъдещото развитие на вокалната музика. Следователно, вокалната музика в този момент принадлежи на
певческите и танцови форми.
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Развитието на вокалната музика по време на династиите Уей,
Дзин, Южна и Северна династия (220 г. – 581 г.)
По време на династиите Уей, Джин и Северна и Южна династия,
правителството е нестабилно и много длъжностни лица от всички
сфери пренебрегват държавните дела, като се вълнуват единствено
от насладата в музиката. По някакъв начин тази ситуация предоставя огромни възможности за развитие на вокалното изкуство. Тъй
като повечето хора притежаващи власт предимно се забавляват, то
вокалната музика в този период не само се фокусира върху съчетанието на звук и емоция, но се появяват и произведения с вокален ритъм. По-известните са „Музикално обсъждане“ (《论音乐》) и класическата книга за литературна критика „Уен син диа лон“ (《文心雕
龙》).
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Развитието на вокалната музика по време на династиите Суей и
Тан (581 г. -907 г.)
Династиите Суей и Тан са първият върхов период в развитието на
китайската вокална музика. През този отрязък от време се постига
голям напредък в интерпретацията на вокалното изкуство, като едновременно с това се появяват много нови вокални творби. Пример за
това са „Книгата на Бейтан“ (《北堂书钞》) и Ю Шинан (Yu Shinan 虞
世南).
В средния и по-късния период на династията Тан, поради увлечението на управляващите към театъра, той също бележи изключително
развитие. Терминът Лийюн (Liyuan оперният кръг 梨园) се появява на
сцената на историята по време на династията Тан. През този промеждутък от време най-важният момент в развитието на вокалната музика е добавянето на нова роля към театралното представление - клоунът, който прави сценичното изпълнение подходящо и за изтънчена, и
за обикновена публика.
Просперитетът на династия Тан привлича много чужденци, които
се заселват в държавата. Повечето от тях обичат изкуството.
Появата на тези хора добавя нова жизненост и екзотичност на вокалното майсторство на династията Тан. Полага се добра основа за многоликото развитие на вокалната музика в Китай.
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Развитието на вокалната музика по време на династията Сон
(960г. -1279г.)
След края на династия Тан китайската етническа вокална музика
навлиза в период на относителен упадък. В този период тя се състои
главно от специфичното говорене и пеене в театралното изкуство. По
това време появата на Сон Цъ (Song Ci 宋词 поезия на династия Сон)
засвидетелства, че вокалната музика придава колосално значение на
нейната лирика и емоции. Текстовете на песните заемат по-важно място, а мелодията се превръща във второстепенен компонент. През този
период се развива не само вокалната музика на Китай, тъй като нивото
на китайската писменост и литература бележат значителен ръст.
Развитието на китайската вокална музика по време на династията Юен (1279 г. -1368 г.)
Поради определени промени в произношението и лексиката през династия Юан, китайската вокална музика не само не се развива достатъчно, но сме свидетели в известна степен на едно сериозно забавяне.
През този период интензивността на звука се поддава на звука на сло-
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21 вото и вокалната музика не е достатъчно гъвкава. Въпреки че развитието на китайската вокална музика през този период не е координирано, театралната вокална музика на династия Юен постига голям
напредък, особено смесената опера-театър (Дзадзю, Zaju 杂剧) по време на династията Юен. През този период има много известни писатели
и творби, като „Историята на един меч“ (《单刀会》) и „Сняг през лятото“ (Dou‘e Yuan 《窦娥冤》) на Гуан Ханцин (Guan Hanqing 关汉卿).
Развитието на вокалната музика по време на династии Мин и
Цин (1368 г. -1911 г.)
Развитието на вокална музика през династията Мин се различава
от другите династии. Това развитие не се изразява само в съвършенството и изискаността на езика, очарованието и перфектността на
историите, но и в изкуството на говорене и пеене. По това време се
разгръща и теорията на китайската вокална музика, представена в
„Инструкции за Цилин“ (《词林须知》). Въз основа на развитието на фонологията се ражда и операта Кун.
Династията Цин e златна епоха за развитието на различни жанрове. В началото на династията Цин, поради липсата на културно наследство, хората от манджурския етнос имат желание да научат всичко за
културата на етноса Хан. През този период операта Джъдзъ и операта
Кун са популярни и сред елита на обществото и постигат съществено
развитие. До средата на династията Цин, развитието на операта
Джъдзъ и операта Кун постепенно запада.
Развитието на китайската вокална музика в късния период на
династията Цин и след създаването на Народна Република Китай (от
края на 19-и до 20-и век)
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Развитие на китайската вокална музика
В края на династията Цин (от средата на 19-и век) Китай е в полуколониално и полуфеодално общество. По това време китайската икономика е в рецесия и храната не достига, което довежда до занижаване на
необходимостта от естетическо усещане у хората. Сред горчивината
от ежедневието, те търсят ярки цветове, с които да украсят живота
си. По-голямата част от вокалната музика, която се радва на прием
сред обществото през този период е директна и обикновена, такава,
каквато може да накара хората да забравят болката и трудностите.
Поради ниските изисквания и занижен естетически вкус, по това време
се появяват голям брой първични и обикновени вокални творби.
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В селските райони тежкото състояние на живота принуждава повечето стопани да напуснат родните си места и да се превърнат в злощастни „скитащи художници“, които живеят по улиците и нивите.
„Скитащите художници“ пеят преди всичко за да задоволят ниския естетически вкус на хората. Основната тема на вокалната музика в този
период все пак е уважение към възрастните и обич към младите, родолюбие и противопоставяне срещу корумпираните държавни служители.
Трябва да се изтъкне, че отношението към живота е все така положително. Именно заради изпълненията на „скитащите художници“ различни местни вокални творби имат възможност да заимстват опит една
от друга. Сред тях оперите в различни региони са добре интегрирани,
пример за което са Банцъ в провинция Хънан и Банцъ в провинция Шанси.
Характеристики на съвременната китайска вокална музика
Популярните по това време творби на народното вокално изкуство
включват главно следните категории:
Първата категория са творбите свързани с промените в династиите, борбите за лоялност, патриотичните ръководители, които се
бият за родината и срещу враговете, а основното съдържание на тези
произведения е предимно от „Роман за трите царства“ (《三国演义》),
„Роман за династиите Суей и Тан“ (《隋唐演义》), „Генералът от рода
Ян“ (《杨家将》) и др.
Творбите във втората категория изобразяват героите, които
ограбват богатите, за да помагат на бедните. Повечето материали за
тези произведения са от „Речни заливи“(《水浒传》), „Седемте героя и
петте галанта“ (《七侠五义》) и други творби.
Третата категория са предимно основани на митове и легенди, истории за духове, които едновременно с това осмиват обществото.
Тази тема се адаптира главно от „Причудливите истории от едно студио“ (《聊斋志异》) и някои други.
Четвъртата категория творби изобразява талантливи учени и
красиви жени, а основният ú материал е „Сън в алени покои“ (《红楼
梦》).
Петата категория изобразява уважението към родителите и братята и се основава главно на “Женски хроники“ (《烈女传》) “Да удариш
масата от възхита” (《三言二拍》)и народни разкази.
Съвременната китайска вокална музика проявява следните характеристики: Първо - духовността е по-осезаема. В края на 20-те години
идеологическото разбиране на хората е зависимо от напредъка на ня-
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21 кои идеологически тенденции. Много литературни и художествени творци са повлияни от западната култура и те предпочитат да изразят
мнението си в композирането и пеенето. Много от тях създават произведения със силни патриотични чувства. Например „Носталгия“ (《思
乡》) на Хуан Дзъ (Huang Zi 黄自), „Питайте“ (《问》) на Сяо Йоумей
(Xiao Youmei 萧友梅) и т.н.
Втората характеристика е, че съвременната китайска вокална
музика обръща повече внимание на индивидуалността. В един дълъг период след 1919 г. се изразяват „индивида“ и „характера“ в историята на
вокалната музика. Съдържанието и стилът на вокалните произведения
през този период се променят към акцентриращи върху човешката индивидуалност. Най-представителното сред тях е широкото развитие
на произведенията на „училищната музика“ и „детските пиеси с танци
и песни“. „Училищна музика“ и „детските пиеси с танци и песни“ са нов
вокален стил и са резултат от сблъсъка на китайската и западната
култура. Ли Дзинхуей (Li Jianhui 黎锦晖), известен като „бащата на съвременната китайска песен и танц“, е най-забележителният представител в създаването на „училищна музика“ и „детските пиеси с танци и
песни“. Той използва фолклорни песни като творчески материал, за да
създаде серия от авторитетни произведения за детски мюзикъли, като
„Лястовици и деца“ (《麻雀与小孩》) и „Малък художник“ (《小小画家》).
Мелодиите на тези произведения са ефирни и плавни, изпълнени с ритъм. В същото време, чрез перфектното съчетание на произношението и интонацията на текста и музиката се постига до голяма степен
органичното интегриране на красотата на китайския език, традиционното изкуство и музикалния ритъм.
В заключение бихме могли да кажем, че произведенията на китайската вокална музика включва характеристиките на много забележителни чуждестранни образци на литературните и художествени
произведения. Китайските творци напълно интегрират същността на
чуждите творби в традиционните китайски вокални произведения.
Чрез ефективната комбинация от китайски и западни модели, китайските вокалните произведения постигнат голям напредък не само
в съдържанието, същността и характера на песента, но и по отношение на структурата и формата им.
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ИНТЕРПРЕТИРАНЕТО НА БАРОКОВА МУЗИКА
ОТ КОНТРАТЕНОРИТЕ ВЪРХУ ПРИМЕРИ НА ТВОРБИ
ОТ АНТОНИО ВИВАЛДИ.
Li Minhui
редовен докторант в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Абстракт: Изпълнителите контратенори притежават глас с удивителна височина, впечатляващ диапазон и много добра овладяност на
дишането. Пеенето им се отличава с несекваща пищност, мекота,
звучност и живо разнообразие – все качества, изначално присъщи на
бароковата музика. Животът на Вивалди съвпада с разцвета на бароковия период. В оперите му усещаме дълбоката любов към музиката и всеотдайността на този велик композитор. Настоящата разработка анализира певческите особености на контратенора, въз основа на арията
Sposa, son disprezzata от албума на Анджело Манцоти Vivaldi: Arie d‘Opera.
Ключови думи: Контратенори; Антонио Вивалди; Барокова музика
Abstract: Contratenor performers have a voice with amazing pitch, impressive
range and very good breathing skills. Their singing is characterized by unstoppable splendor, softness, sonority and lively variety - all qualities inherent in
baroque music. Vivaldi‘s life coincided with the heyday of the Baroque period. In
his operas we feel the deep love for music and dedication of this great composer. This material I will analyze the singing features of the countertenor based on
the aria Sposa, son disprezzata from Angelo Manzotti ‚s album Vivaldi: Arie
d‘Opera.
Keywords: Contratenors; Antonio Vivaldi; Baroque music
Контратенорите14 имат нежен, прелестен тембър като на жена,
но и мощни бели дробове в силно мъжко тяло, благодарение на което
гласът им е както мек и гальовен, така и с характерна мъжка мощ и
съвместява взаимно допълващите се мекота и сила. Диапазонът на
контратенорите покрива и трите женски регистъра: сопрано, мецосопрано и алт, като варира в зависимост от индивидуалния глас и степен
на школуване. В зависимост от обхвата гласовете на контратенорите
се делят на:
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- мъжко сопрано, което в общи линии съответства на регистъра и
може да изпълнява партии за женско сопрано;
- мъжко мецосопрано, което е близко до регистъра на класическото
женско мецоспорано;
- мъжки алт, съответстващ по регистър на женския алт15.
С оглед на горепосочените характеристики, гласовите характеристики на контратенорите са особено подходящи за барокова музика,
водеща началото си от Италия, където по време на барока инструменталната и вокалната музика се развиват рамо до рамо. Интересът към
бароковата музика в днешно време е особено голям. В последните години все повече музиковеди се обръщат към изследване на бароковата
вокална музика. Добре известно е, че контратенори като италианеца
Анджело Манцоти (Angelo Manzotti), французина Филип Жаруски (Philippe
Jaroussky), германеца Андреас Шол (Andreas Scholl), американеца Давид
Даниелс (David Daniels) и китаеца Сяо Ма стават световни знаменитости благодарение на изпълненията си на барокова музика.
Прочутият италиански контратенор Анджело Манцоти през 2000
г. издава албума Vivaldi: Arie d‘Opera16. Този албум е впечатляващ и включва шестнайсет вокални произведения от Вивалди. Блестящите изпълнения на Анджело Манцоти демонстрират в пълен блясък несравнимата
чистота и висшето техническо майсторство на контратенорите. В
следващите редове ще бъдат анализирани певческите особености на
контратенора въз основа на арията Sposa, son disprezzata, от албума
Vivaldi: Arie d‘Opera.
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1. Изразени емоции (афекти) от Анджело Манцоти.
Арията Sposa, son disprezzata е част от операта Bajazet (Il
Tamerlano), написана през 1735 г. Арията има музикална структура тип
A-B-A, (цитирай откъде знаеш че е така) а текстът ú е съвсем кратък.
Всъщност по времето на барока слушателите се наслаждавали най-вече на прелестната мелодичност и превъзходната вокална техника на
певците, докато развитието на сюжета остава в страни. Това е причина текстовете в ариите на Вивалди да включват не повече от 5 изречения, изразяващи по-скоро емоционално състояние, или просто стихове към музиката, които рядко имат отношение към сюжетното развитие.Тази характеристика важи и за арията Sposa, son disprezzata.
Нейният текст е следният:
15
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LiuBing, Vivaldi and Baroque [J] Qilu Realm of Arts, 2013,2(131): p41
Antonio Vivaldi: Arie d‘opera/ Manzotti,Orchestra Barocca di Bologna, 11/04/2000
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21 Sposa, son disprezzata. Fida, son oltraggiata. Cieli che feci mai? Sole che
feci mai? E pur egl‘è il mio cor. Il mio sposo, il mio amor. La mia speranza.
Става дума за изоставена младоженка, съсипана от скръб. Арията
е с продължителност пет минути, но текстът включва само няколко
къси изречения, които се повтарят трикратно. Това води до риск слушателят да загуби интерес. Оттук и изискването за изявена емоционална изразност на изпълнителя. Гласът на Анджело Манцоти спада към
мецосопрановата подкатегория на контратенорите. Тембърът му е
наситен и същевременно изящен, а всяко едно от трите изпявания на
текста е решено в различна емоция.
Първоначално Манцоти „излива мъката“ на изоставената младоженка, а бавният и жалостив изказ насища атмосферата с печал. При
повторното изпяване на текста се прокрадва уталожване на чувствата и известно здравомислие, тъй като Ирене (героинята, която интерпретира певецът), макар и изоставена, е отрицателен персонаж със
завидна изобретателност. Още докато скърби, злостната ú натура я
кара да прехвърля в главата си планове как да възвърне любовта на своя
любим. Третият път в тъжния глас на Анджело Манцоти се долавят
нишки твърдост, което ни подсказва, че в себе си героинята вече е
намерила решение. Макар да не научава от текста какво е сюжетното
развитие, благодарение на вариациите в блестящото изпълнение на
Манцоти, слушателят възприема в пълнота емоциите на героинята.
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2. Техниката за изпълнение на каденца на Анджело Манцоти
Арията Sposa, son disprezzata има триделна музикална структура
от типа A-B-A, известен като Da capo aria. За първи път използвана от
Александро Скарлати, тази структура се утвърждава като най-характерната за бароковите опери структура. Da capo aria се среща в почти всички опери на Вивалди. По отношение на нотописа трябва да се
отбележи, че повтарящата се част А обикновено не се пише отново, а
в края на част В композиторът записва D.C., al Fine или da Capo, с което
обозначава, че следва повторение от началото. Функцията на тези два
знака е сходна със знака за повторение, но при da Capo в повторението
се допускат повече вариации и раздвиженост, т.е. по време на повторението изпълнителят може по-свободно да интерпретира част А, в
зависимост от своите предпочитания и вокално майсторство, като
все пак съответните допълнения са въз основа на главната тема. Това
е така поради популярността на певците-кастрати през епохата на
барока. За да гарантират своето място на сцената, те приковават
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вниманието на публиката посредством блестяща техника и каденца с
удивително трудни за изпълнение елементи. Затова композиторите, съобразявайки се с очакванията на слушателя, оставят места в произведението, където изпълнителят свободно разгръща целия си потенциал.
В Пример №1 са представени тактове 59-70 на Sposa, son disprezzata,
като илюстрация за типична Da capo aria. Първият път изпълнението
на Манцоти стриктно следва нотописа на композитора и не допуска
никакви отклонения. Ала при повторното изпяване на темата изпълнителят блестящо развива мелодията, като въз основа на лайтмотива
добавя множество сложни за изпълнение украшения. Очарователното е,
че въпреки виртуозните елементи, изцяло се вписва в тактовете, като
не допуска усещане за претрупаност и преиграване. Без да е в ущърб на
драматургическото развитие, Манцоти предлага на слушателя ново
изживяване и превръща семплата начална мелодия в пищна, мелодически наситена и изключително въздействаща част от арията.
В изпълнението на тази част от каденцата, Анджело Манцоти в
пълна степен мобилизира техниката си на дишане. Той прецизно владее
дъха си при най-различна скорост на пеене и с помощта на завидния
обем на белите си дробове, редува богато орнаментирани фрази, като
въпреки сложността, звуковата наситеност и бързата скорост, всяка
една нота се чува отчетливо.
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Пример 1. тактове 59-70 от Sposa, son disprezzata,
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21 3. Контролът на Анджело
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Манцоти върху дългите фрази и

вибратото.
Изпълняването на дългите фрази е в пряка зависимост с овладяното дишане. Тактове 34-39 на Sposa, son disprezzata представляват дълга фраза от една удължена сричка, общо 14 такта, които изискват поддържане на мощна и стабилна въздушна струя. В допълнение, знаците
за динамика изискват промени от силно към слабо и отново към силно
звучене, както и вибрато, видно от Пример №2.
Пример 2. тактове 34-39 от Sposa, son disprezzata

Преди дългата фраза изпълнителят трябва да се подготви психологически, физически и технически, а дишането трябва да е по-дълбоко и
да е прецизно разпределено. С тази задача Анджело Манцоти се е справя блестящо. 14-те такта на дългата фраза започват от такт 34,
като първите два такта са динамически слаби. Тук Манцоти задържа
дъха си и пее тихо, без да нарушава ритмиката и без излишно да изразходва дъх в началото на фразата. Едва когато тя преминава в силен
такт (35 такт ), дъхът му леко се засилва. Началото на 36 такт задава
увеличена силата на звука, която достига до кресчендо. Значимото в
изпълнението на Манцоти е, че за увеличаване на динамиката не използва силата на гласните си гънки, а постига това чрез контрол върху
диханието. Началото на 37 такт съвпада с кулминацията на фразата и
в следващия миг Манцоти намалява силата. Този преход е илюстративен за стила на бароковата музика и представлява своеобразен пробен
камък за изкуството на изпълнителя. Прави впечатление, че когато пее
в тиха динамика, Манцоти продължава да отделя особено внимание на
въздушната струя. По звученето можем да преценим, че гласовите му
резонатори са отворени, диафрагмата е все така разширена и добре
разположена, а въздушната струя извършва окончателен контрол върху
слабата динамика.17
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При изпълнение на вибрато обикновено се започва от основния тон,
след което следва бързо редуване между основния тон и повишена малка секунда. В бароковата музика обаче вибратото започва от повишена
малка секунда, която се редува с основния тон, а когато вибратото е в
дълга фраза, рязкото забързване е недопустимо. В тази част Анджело
Манцоти запазва предишната скорост и така вибратото се получава
много сполучливо – естествено и съответстващо на музикалната
емоция.
Арията Sposa, son disprezzata е характерна за стила на Вивалди и
представлява огромно предизвикателство за контратенорите.
Нейното анализиране, разучаване и изпълнение е равносилно на повишаване на вокалната техника. Процесът на разучаване би могъл да се планира и опре на няколко важни фундамента:
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1. Единство на отчетливост и свързаност.
Арията е много бърза и съчетава скокове на големи интервали и бързо преминаване по пасажите. Изпълнителят трябва изключително бързо
и чисто да изпява колоратури, при което всеки един тон да е отчетлив и
в същото време да бъде подчертана свързаността му с останалите тонове от музикалната линия. Многобройните звуци и зашеметяващата
скорост не бива да нарушават целостта на арията, накъсвайки я на отделни сегменти. Независимо дали става въпрос за бързо преминаване по
пасажите или се прави скок през голям интервал, дишането трябва да е
стабилно и равномерно, а резонаторната кухина между всяка нота трябва да бъде свободно отворена, за да се гарантира както ясното оформяне на всеки тон, така и целостта на музикалната линия.
2. Изпяването на дълги фрази.
В арията има много каденци. Композиторът прибягва до средства
като последователност, вариации върху тема и пр., за да придаде блясък и очарование на тези виртуозни части. Те са доста дълги, почти
винаги над 4 такта, като особено важно изискване е задължението да
се изпеят на един дъх. Причината е, че повечето барокови опери са създадени за певци кастрати. Пеенето на такива фрагменти за тях в
общи линии е рутинна дейност. Контратенорите и певците кастрати
имат сходен обем на белите дробове. За разлика от жените сопрано
контратенорите би трябвало да се справят с предизвикателството на
дългия дъх. Тези пасажи от висок клас имат еднакъв жизнен капацитет.
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21 При упражняването на тези дълги фрази първо се прави подготвително вдишване, при което се поема дълбоко дъх, като се използват коремните мускули за задържане на вдишването. При втората фаза трябва да има яснота как да се разпредели равномерно дишането. Не бива да
се изразходва твърде много въздух в началото на фразата, а да се осъществява цялостен контрол върху въздушната струя. На финала е необходимо да се осъзнае, че усилието по време на изпълнение трябва да
бъде равномерно. Това изисква от певеца умение да контролира дишането, така че всяка нота да преминава през резонансна точка, поддържайки през цялото време последователността на музикалната линия.
3. Изисквания към тембъра в бароковата опера.
За разлика от музиката на класицизма и романтизма, вокалните
творби от бароковия период изискват повече чист и сочен, естествен,
нежен и приглушен тембър, отколкото звънлив металически глас.
Оперните трупи в периода на барока са малки и основно включват
струнни инструменти, към които често добавят клавесин и лира.
Съхраняването на баланс между човешките гласове и музикалните инструменти определя изискването за тембъра на певците - мек и леещ
се, умиротворен и ведър. Гласът трябва да е плавен и устойчив, а въздух
и глас да бъдат в баланс, за да се намали силния напор на въздушната
струя върху гласните гънки и да се получи сравнително силен драматичен тон. Необходимо е резонанса в гръдната кухина да се намалява максимално и да се разчита повече на устната кухина.18
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Оперните арии на Вивалди притежават широк спектър от качества и
освен че са истински шедьоври, представляват незаменима школа за
усвояване на вокална техника. Най-ценният резултат от изследването
на взаимодействието между контратенорите и бароковата опера е
овладяването и подобряването на певческата техника. Влагането на
усилия при осъществяване на задълбочен изпълнителски анализ неминуемо води до постигане на високо качество на вокалната педагогика.
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Заключение
Животът на Вивалди съвпада с разцвета на бароковия период. В
оперите му усещаме дълбоката любов към музиката и всеотдайността на този велик композитор. Също както Ренесансът влива в италианската музика дълбок хуманистичен дух, в оперите на Вивалди няма
прекалена отдаденост на Бога, а вниманието е насочено повече върху
описанието и прославянето на самия живот. Музиката му сякаш е озарена от човечността, а великолепните мелодии, ярките емоции,
страстният ритъм и богато орнаментираните теми разкриват в пълна степен очарованието на бароковата музика. Благодарение на непрекъснатите анализи и преосмисляне на бароковата музика днес тези
отдавна забравени опери започват да се радват на нова популярност.
164

18
p203

ROSE A. The Singer and the Voice: Vocal Physiology and Technique for Singers[M].1978,
165

20 ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ
21
НОВИЯТ ВЪЗХОД НА КОНТРАТЕНОРИТЕ В НАШИ ДНИ
Li Minhui
редовен докторант в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Абстракт: XXI век е период, в който индивидуалността се разгръща в
ситуация на небивала мултикултурност. Вследствие от мигновеното
предаване на информация, вкусът и естетическите навици на хората
се менят постоянно. В естетическото съзнание се появяват нови тенденции като стремеж към модерност, оригиналност, към това да бъдеш различен от другите, съчетани с преклонение пред техническото
майсторство. Публиката постепенно започва да възприема този тип
сценично поведение, което заличава разликите между двата основни
пола. Новият възход на контратенорите съответства на разнообразяването на естетическия вкус и толерантността към изкуството.
Ключови думи: Контратенори; Предложения за обучение; Контратеноровото пеене в Китай
Abstract: The 21st century is a time when individuality unfolds in a situation of
unprecedented multiculturalism. As a result of the lightning transmission of information, people‘s tastes and aesthetic habits are constantly changing. New
tendencies appear in the aesthetic consciousness, such as striving for modernity, originality, for being different from others, combined with an admiration for
technical mastery. Also, the audience is gradually beginning to increasingly
adopt this type of stage behavior, which erases the differences between the two
main sexes. So the new rise of modern countertenors corresponds to the diversification of aesthetic taste and tolerance for art.
Keywords: Contratenors; Training proposals; Countertenor singing in China
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1. Важността на контратенорите в днешно време
Гласовете контратенори са срещат изключително рядко и притежават уникален чар. Ценността им се проявява в следните аспекти:
1. Благодарение на контратенорите могат да бъдат изучавани произведенията на класическата музика свързани с бароковия период, приближавайки се в максимална степен до първоначалния им вид. Когато
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контратенорите интерпретират барокови произведения, те възкресяват пред слушателя една отминала славна епоха, с което помагат на
любителите на музиката да разберат по-добре великолепните и богато орнаментирани мелодика и стил от онази епоха.
2. Поради спецификата на времето в което са създадени старинните опери, определени типове гласове днес вече не се срещат. Пример
за това са певците кастрати. Обстоятелствата в днешно време налагат изпълнението на тези роли, особено тези на юноши или млади
мъже, да се поемат от сопран или мецосопран. Режисьорите също предпочитат изпълнителки, чийто външен вид и тембър са подходящи за
ролята на младо момче. В съвременността ролите на момчета или млади мъже могат да бъдат изпълнявани от контратенори, които имат и
още едно предимство – полът им съответства на ролята. Подходящ
пример за това е китайският контратенор Сяо Ма, който през 2008 г.
участва в операта на Моцарт „Сватбата на Фигаро“, където играе ролята на Керубино. Влюбчивият 16-17-годишен паж на графа, не само харесва Сузана и Барбарина, но е влюбен и в графиня Розина Алмавива.
Най-често неговата роля се изпълнява от певци кастрати, а по-късно с
тяхното изчезване, постепенно се поема от певица сопрано (преоблечена като мъж). Керубино19 е променливо, безразсъдно и наивно младо
момче, което играе специфична роля в развитието на сюжета.
Контратенорът Сяо Ма се справя превъзходно с този образ.
Темпераментният му глас излъчва детска непринуденост и не само разкрива палавия и чаровен характер на младежа, но и демонстрира един
нежен и красив момчешки глас.
3. Контратенорите разкриват възможностите на човешкия глас.
Те ни носят допълнително познание за потенциала на гласа като музикален инструмент. Той притежава височината на женския глас, но и мощта на мъжкия глас, може да докосне ниски тонове, непостижими за
женския глас (контратенорът може да се изяви и като тенор) а също да
бъде необикновено пластичен. Пример за това е украинският и руски
поп певец Витас (Виталий Владасович Грачев) завладял света с „Опера
№ 2“. Благодарение на необикновения си гласов диапазон, той постига
изключителна интензивност и артистична изразителност.
Слушателят усеща изумителната сила на човешки глас, който няма
предел и носи изключителна наслада за ухото.
4. Тези гласове разширяват пространството за развитие на вокал19
YU JIA. Reflections on the return of Contratenors to the stage[J]. Gansu: Feitian.
2011(24), p91-92
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21 ното изпълнение. Широкият диапазон на съвременните контратенори
ефективно увеличава музикалните възможности на човешкия глас, значително засилва обсега му за интерпретации и разширява пространството за сътворяване на нови вокални произведения. Съвременните
певците контратенори могат да адаптират стила и начина на пеене
според стиловите изисквания, като изпълняват класическа музика,
участват в оперни спектакли, но и също така изпълняват мелодии, народни песни и популярна музика от различни страни и епохи. Те са в състояние да участва в представления на Бродуей, да комбинират класически и модерни елементи и да сливат различни стилове, създавайки
нова както в слухово, така и в зрително отношение форма на пеене.
Английският хор The King‘s Singers не използва почти никакви музикални инструменти. В него участват само шестима певци, но те създават хармонично богата музика. Неоспорими заслуги за това имат
двамата контратенори.
Изпетите от Витас избрани пасажи от операта „Лучия ди Ламерму“
изумяват с разнообразието на разкошния му тембър. Коренната разлика
между ритъма в началото и в края, рязкото политане и дълбокото гмурване на гласа, удачното свързване на класическо с популярно – всички
тези качества придават на изпълнението необикновена атрактивност.
На 14-тия конкурс за млади китайски певци контратенорът Сяо Ма
изпява адаптирана версия на италианската фолклорна песен от Неапол
Tu, Ca Nun Chiagne. В изпълнението си той използва различен тип вокал:
контратенор (алт), контратенор (мецосопрано), лирически тенор. В
някои моменти гласът е разлят и прочувствен тенор, в други е живо и
темпераментно контратенорово мецосопрано с богати колоратури, а
понякога е нежен и красив алтов контратенор. Огромната амплитуда и
гъвкавата смяна на ролите внушават усещане за нестихващи възходи
и падения и изпълнението е приветствано горещо както от публиката,
така и от журито.
От приведените примери става ясно, че съвременните контратенори предлагат истинско пиршество за слуха с несъмнена естетическа
стойност и широки перспективи за развитие, което от своя страна поставя и нови изисквания и предизвикателства пред обучението им.
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2. Методи за обучение на контратенори
Вокалното обучение на контратенорите би трябвало да се фокусира върху следните аспекти:
- в психологическо и физиологическо отношение обучаващият се е
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важно да има правилно разбиране за своя гласов тип. Като транссексуален тип глас контратенорът има различен тембър от типичния за
пола си. От естетична гледна точка обучаващият се трябва да има
толерантно и смело отношение към експеримента. Тъй като контратенорът съвместява женските сопрано и алт и мъжкия тенор, той
притежава както мекотата и изяществото на женския глас, така и
категоричността и силата на мъжкия глас. Обемът на белите дробове
при мъжете е по-голям от този на жените, което им дава повече възможности за контрол на дъха.
- важно място в изграждането на този тип глас е музикалното самоусъвършенстване и изграждането на солидна вокална основа. Под
ръководството на професионални преподаватели да се усвои как се определят характеристиките на гласа и докато развива високия регистър, да не пренебрегва заниманията с ниския регистър. Да усвои правилното дишане, стабилно положение на ларинкса, еластично гърло,
леко приповдигнато небце, контрол върху резонанса от гръдната и устната кухини. Препоръчителна е добрата физическа активност и подготовката на тялото за пеене, което оказва благоприятно влияние върху
увеличаване обема на белите дробове и контрола върху въздушния
поток.
- във видеоклиповете за обучение се набляга най-вече върху водещия глас (head voice) при контратенора. Водещият глас е специален
звук, доста по-слаб от същинския глас, но по-солиден от фалцета, за
който е необходимо по-силно затваряне и по-добра координираност на
гласните гънки. При контратенора водещият глас и същинският глас
имат специфично съотношение на смесване. Това съотношение е уникално за всеки човек, затова обучаващият се трябва да отдели доста
време, за да го открие. Изучаването на водещия глас е ключово за контратенора. Той е съществен за безпрепятствения преход между високия, средния и ниския регистър в гласа на контратенора.
- не бива да се забравя, че за бъдещия певец е от ключово значение
вокалната техника да бъде подплатена с богата емоционална изразност. Усвояването на гласова техника следва да върви успоредно с изграждането на емоционална експресивност. Контратенорите обикновено изпълняват барокови произведения, затова е наложително певецът да е вникнал в контекста на творбата, за да намери точните технически средства за предаване на емоциите. Ако заедно с възпроизвеждането на образа според идеята на автора певецът съумее да представи собствена интерпретация, запазвайки стилистиката на произ-
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21 ведението, това ще обогати съдържанието на изпълнението и ще уве-
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личи неговото въздействие.
Към всичко изброено може да се добави, че внимателното самонаблюдение е неизменна част от дейността на обучаващия се контратенор. Изпълнението на музика, която да докосне душата на слушателя е
нещо, към което всеки певец се стреми цял живот. На света няма двама еднакви певци, всеки контратенор трябва да пее според своите гласови дадености и характеристики. Единствено когато певецът добре
разбира и познава гласа си и знае предимствата и недостатъците му,
той ще успее след упорити упражнения да достигне нужното техническо майсторство и да радва публиката с изпълнения, съчетаващи индивидуалност и красота.
3. Развитие на контратеноровото пеене в Китай.
Изкуството на контратенора се заражда в Европа и има дълга история. Европейското вокално музикално изкуство започва да навлиза в
Китай едва в началото на ХХ век. По време на „Движението Четвърти
май“ през 1919 г. в Китай се завръща група китайски певци и преподаватели, изучавали музика в Европа като Чжоу Шу-ан, Су Шълин и Ин
Шаннън. Те започват активно да показват европейската традиционна
вокална музика в представления на сцена, или в учебните аудитории,
предизвиквайки сблъсък и взаимодействие между западното и китайското изкуство. Китайците научават за възникналия в Италия стил на
пеене белканто именно в тези години. Тъй като този период съвпада с
упадъка на контратеноровото пеене в Европа, то нито е привлича вниманието на китайските специалисти, нито се разпространява и представя на китайската музикална сцена. Малцина въобще знаят за съществуването на това изкуство.
През 1949 г. е основана Китайската народна република и до края на
„Културната революция“ през 1976 г. за период от над 20 години поради
политически сътресения и напрегнати дипломатически отношения,
културният обмен между Китай и Запада е прекъснат. Поради тази причина информацията за възраждането на интереса към класическата
музика и новия възход на контратенорите в Европа след края на Втората
световна война така и не успява да стигне до Китай.
Едва в края на 20 век китайците постепенно научават за изкуството на контратенорите. Поради особености на традиционното
китайско мислене възприемането на идеята за такъв тип певци и пеене никак не протича гладко. Някои специалисти и авторитети в китайските музикални кръгове дори се отнасят презрително към кон-
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тратенорите, като ги приравняват с певци кастрати, които нямат
място в областта на културата.
През август 2007 г. единственото специализирано китайско списание „Опера“ за пръв път представя известния британски контратенор
Алфред Делер, като внася уточнение, че контратенорите не са певци-кастрати и опровергава нелепите слухове, че всички контратенори са хомосексуални. Може да се каже, че певческото изкуство на контратенорите не е било разбрано, признато и прието от китайските
музикални среди чак до началото на XXI век.
Сяо Ма е първият контратенор в Китай. През декември 2007 г.
Съюзът на китайските музиканти провежда музикален конкурс „Златна
камбана“ в Гуанджоу. На полуфинала в раздел „Вокална музика“ за пръв
път се появява контратенор. Гласът му е чист и кадифен, а пеенето му
– ефирно и въздействащо. Жури и публика са смаяни, защото дотогава
никой в Китай не познава този вид пеене. Изпълнението му предизвика
ожесточен дебат сред журито - повече от 20 първокласни китайски певци и вокални педагози. Те не знаят как да оценят това явление, появило
се за първи път на сцената в Китай. Споровете са прекратени преди
финала и певецът получава грамота за това, че е достигнал до финал.
Новостите винаги се посрещат с известна съпротива, но благодарение на това, че времената са по-толерантни, първата изява на Сяо
Ма е задоволителна. Случаят с неговото пеене напомня хвърлен камък,
който предизвиква безброй вълни. Пеенето на контратенора предизвика възбуда в целия свят на китайската вокална музика, а публиката открива и осъзнава, че съществуват и певци контратенори.
През 2008 г. в Харбин се провежда Национален вокален конкурс, организиран от китайското Министерство на културата, на който се
явява и контратенорът Сяо Ма, който успешно преминава предварителния кръг, полуфинала и влиза във финалите, за да спечели престижното трето място.
Заключение
За да приемем и осъзнаем чуждото изкуство, трябва да направим
връзка между местната култура и това, което ни предлага иностранната култура. Добър пример може да бъде даден с белкантото. В своята дисертация на тема „Вокално-интерпретационни изразни средства
в музиката от епохата на барока“, Пламен Първанов твърди, че формирайки певческите навици, вокалните педагози преследват едновременно няколко задачи – създават навици за слято пеене, използват колора-
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21 тури, за да намерят вярно решение за преодоляване на претоварения
звук, без да форсират гласа, констатират необходимостта от максимална подвижност на гласа. (Автореферат на дисертация, стр. 35) Bel
canto е метод на пеене. Години след въвеждането му в Китай местните
певци се опитват да пеят на италиански, но правят опити да го китаизират. Най-важният елемент от този процес е как научно обосновано
белканто да се съчетае с китайската фонетика. Италианският език е
азбучен език, както и немският, френският и руският, които имат доста общо, затова когато белканто навлиза в тези държави, бързо се оформят местни направления, като руска или немска белканто школа.
Китайският обаче не е азбучен език, поради което съществуват редица пречки и проблеми. Вярвам, че тези проблеми могат да бъдат разрешени в близко бъдеще, чрез изследователската работа на редица млади
учени вокалисти, посветили живота си на пеенето. Разглеждайки комплексно този метод на пеене, както и изразните средства присъщи на
естетиката на барока и характерни за изкуството на контратенорите, бихме могли да намерим стилистически вярна интерпретация на
тази музика и правилно развитие на контратеноровото пеене.
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Вокалното музикално изкуство в Китай
в Новото време
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Ванг Шуайтунг
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Резюме: Периодът на Новото време в китайската история обхваща династиите Сун, Юан, Мин и Цин (от 684 до 1840 г.). В политическо отношение това е време на преход от разделение към единство и създаване
на многоетносна държава, което преминава в стабилен период на интеграция. В музикален аспект, след като през Класическия период музиката на Централната китайска равнина асимилира елементи от музиката на съседните райони и чуждите държави, а през Средновековието се
наблюдава смесване и сливане между тях, то с навлизането в Новото
време тези тенденции допълнително се развиват и музикалната сфера
претърпява множество иновации, като поражда нови стилове.
Ключови думи: Китай, Ново време, вокално музикално изкуство
Abstract: The Modern Period in Chinese history refers to the time of the rule of
the Song, Yuan, Ming, and Qing dynasties (684-1840 AD). Politically, this is a
period of transition from division to unity and the creation of a multi-ethnic state,
which evolves into a stable period of integration. In terms of music, since during
the Classical period the music of the Central Chinese Plain assimilated elements from the music of neighboring regions and other countries, and the
Middle Ages witnessed blending and merging between them, with the advent of
modern times these trends further developed and the music sphere underwent
many innovations, giving rise to new styles.
Keywords: China, Modern period, vocal music art
По време на династията Северна Сун (960–1127), с развитието на
градската икономика, мащабите на градовете постепенно се разширяват и градското население нараства бързо. Така например, жителите
на столицата Кайфън през този период надхвърлят 1 милион. От династия Северна Сун насетне, фокусът на традиционната китайска музика
се измества от придворната към народната музика, а светската музика постепенно процъфтява и се развива.
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21 В културата на градските жители се появяват нови жанрове като
градски народни песни, мелодии, прозаично-песенни произведения, песни
с ударен акомпанимент, дворцови мелодии, местни опери и др. Особено
през династиите Мин и Цин, развитието и просперитетът на оперното изкуство се превръща в музикално съкровище на древната и съвременна китайска музика. Тази форма на изкуство, подобна на западната
опера, не само запазва остатъци от музикалната култура на династиите Тан и Сун, но също така и асимилира текстове на песни, музика и
местни фолклорни мотиви от династиите Сун и Юан, чрез които се
формират много видове оперно вокални драми, които се превръщат в
есенция на традиционната китайска музика. Що се отнася до изпълненията, през този период биват обособени специализирани места за музикални изпълнения, наречени „Уасъ“ и „Гоулан“, десетина от които са
прочути и до днес. Известни са над 56 вида сценични представления и
повече от 520 именити артисти. В този период също така съществуват и професионални артисти и клубове, които се прехранват с опера,
музика и сценични изкуства, както и любители артисти и любители на
литературата, които развиват тези изкуства за собствено забавление. С разширяването на социалната основа, в музикалното изкуство
също възникват различни жанрови стилове, а музиката през целия период има силни светски и социални характеристики.
1. Форми на вокалното музикално изкуство
1.1. Народно песенно изкуство
Към този тип спадат народните песни от династиите Мин и Цин.
През този период народните песни на различни райони и националности
постигат безпрецедентен разцвет. Повечето от тях са песни, които
работещите хора пеят като импровизиран израз на своите мисли и чувства. Това например са песни, които се пеят при планински изкачвания,
планински мелодии, песни за събиране на цветя, песни при риболов,
песни при полска работа и др. Тяхното съдържание често засяга теми
като труд, любов и живот, и с течение на времето по всички части на
Китай се появяват нови и нови народни песни, предавани от поколение
на поколение. Пеенето е естествено и волно, ритъмът е относително
свободен, а формите на пеене са предимно соло, дует или в група с водещ солист.
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Фиг. 1. „Мелодия с дъх на свежи цветя“20

1.2. Песнописно изкуство
Песнописното изкуство от времето на династия Сун представлява форма на доразработка и новаторство на основата на мелодии от
предходните династии Суй и Тан. Съществуват повече от 20 000 текста на песни и над 2000 известни писатели от този период. Методите
на създаване са основно два: при първия се съчинява текст според вече
съществуваща мелодия; при втория стари песни се адаптират и пресъздават в нов формат. Този вид произведения основно се разделят на
четири типа: „лин“, „ин“, „дзин“ и „ман“, които се различават по брой на
фразите, скоростта и тоналността си. От произведенията в този
жанр в най-голяма пълнота е запазена „Даоска песен при белия камък“ на
поета Дзян Куй от династия Сун.

20
Сун Сюанлин, Лиу Дуншън (ред.). Древни китайски песни, март 1990 г., Народно
музикално издателство, стр. 105 (孙玄龄、刘东升编，《中国古代歌曲》，1990年3月，
人民音乐出版社，第105页)
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Фиг. 2. Произведение от Цян Куй „Пияният търговец“21

1.3. Речитативно-песенно изкуство
Песни от типа „джуан“: форма на речитативно-песенното изкуство от династия Сун, в която като акомпанимент се използват барабани, кастанети и флейта. Редуват се два вида мелодии, обикновено
такива на традиционни, народни песни с такива на етническите малцинства с висока сложност на пеене. Мелодичната структура на
песните от типа „джуан“ е разделена на два вида: Въведение – A – B – C
– D – Край. И Въведение – А – Б – А ’ – Б’ – Край.

Фиг. 3. Речитативно-песенно изпълнение в стил „джуан“22
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Уан Яохуа и Ду Ясиун. Обзор на традиционната китайска музика. Фуджоу: Fujian
Education Press, август 1999 г., стр. 107 (王耀华，杜亚雄编著. 中国传统音乐概论. 福州：
福建教育出版社, 1999年8月，第107页)
22
Сун Дзинан, Джоу Джуцюан (гл. ред.); Уан Ючън и др. (ред.). Сборник с обща история на китайската музика, май 1993 г., Shandong Education Press, стр. 123 (孙继南，周
柱铨主编；王玉成等编著. 《中国音乐通史简编》，1993年5月，山东教育出版社, 第123页).
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1.4. Оперно изкуство
Съществува Система на четири оперни типа според вида на мелодията от династиите Мин и Цин: Първоначално тази система обозначава оперната акустична система23, която е популярна в Дзяннан в началото на династия Мин и включва оперните типове Хайян, И-ян, Ю-яо
и Куншан. В края на династия Мин и началото на династия Цин, поради
възхода на местните опери, тази система претърпява промени и така
се оформят четири нови типа опери според вида на мелодията: Нанкун,
Бей-и, Дунлиу и Сибан24. В края на династия Цин се формира още по-нова
система, включваща категориите Пихуан, Кунмин, Бандзъ и Гаоцян. Найпредставителните са Пихуанска опера и Опера „Бандзъ“.
Пихуанска опера: това е събирателното наименование на оперните
жанрове „Си пи“ и „Ър хуан“. „Си пи“ от своя страна произхожда от
Цинския оперен стил, характеризира се с висок диапазон на пеене, достигащ до две октави. Ариите се изпълняват с висок и силен глас, което
прави този жанр подходящ за изразяване на емоции на радост и ликуване. През ранната Цинска династия този стил е основният оперен стил
на ханското население.
За разлика от него, операта „Ър хуан“ еволюира от стиловете
„Чуй“ и „Гао бодзъ“ и се отличава с ниска тоналност. Това я прави подходяща за изразяване на спокойни или трагични сюжети и я превръща в
основния метод за пеене в Хуейската опера. Впоследствие, Пекинската
опера, която еволюира от сливането на Хуейския и Ханския оперен
стил, получава силно разпространение, а влиянието на жанровете „Си
пи“ и „Ър хуан“ се съсредоточава към южните райони и води до постепенното формиране на нови оперни типове и нови акустични системи.
Системата „Пи хуан“ обхваща около 20 вида опера, основните от които са: Хуейска опера, Ханска опера, Пекинска опера, Кантонска опера,
Сянска опера, Съчуанска опера, Гуейска опера, Ганска опера и Юннанска
опера.
Опера „Бандзъ“: този стил носи името на китайските дървени клапери „бандзъ“, използван за отмерване на ритъма в неговата музика.
Произхожда от жанра „Си цин“, популярен в провинциите Шанси и Гансу
в края на династия Мин и е първата опера, която възприема структура23
Най-общо казано, оперите със сходни мелодии и стил на пеене биват причислени към една и съща категория
24
Или с други думи, представителен за Южен Китай е оперният стил Куншан, за
Северен Китай – стилът И-ян, за Източен Китай – стилът Лиудзъ, образуван на базата
на Малките местни мелодии от провинция Шандун, а за Западен Китай – стилът Бандзъ
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21 та „Банцян“ . Комбинацията на оперния стил „Западен Цин“ с различни25

те местни диалекти и музика постепенно еволюира в множеството
разновидности на операта „Бандзъ“. Структурата на ариите е основана на симетрични изречения, често допълнени от цветисти и гладки
пасажи с висок тон, демонстриращи майсторски вокални техники; мелодиите са главно в седемтоновата гама, характерни са „скоковете“ в
мелодичната схема. Цялостният музикален стил е висок, енергичен,
грубоват и трагичен.
2. Изследвания на вокалното музикално изкуство
През периода на Новото време, успоредно с процъфтяващото развитие на вокалните музикални жанрове, се задълбочават и изследванията върху художествените песни, речитативно-песенните форми и
оперната музика, появяват се професионални драматурзи и теоретици
на музиката. В допълнение към певческите умения, изискванията за
езикови, музикални, композиционни способности, артикулация и художествени концепции при пеенето стават по-строги, което до голяма
степен спомага за развитието на китайското вокално изкуство.
„Теория на пеенето“, написана от Йен-нан Джъ-ан от династия
Юан, е първата книга в Китай и в света, която се фокусира върху теорията на вокалната музика, методите на пеене и артистичното изпълнение. Затова неслучайно се счита за класика на китайската национална вокална музика и фонология, и за есенция на теорията, възникнала на
базата на силно развитото вокално изкуство от периода на династиите Сун и Юан. Книгата има 31 раздела и е с дължина от 1172 думи. В нея
се обсъждат богат набор от певчески въпроси и се засяга изключително широк контекст, включващ древни певци, песенни теми, райони на
разпространение, вокални типове и техники, тоналности, височини,
дишане, ритъм, тембър и др. Също така систематично се обобщават
поредицата от проблеми, съществуващи в пеенето по това време.
Например, по отношение на социалната музика, „струнните инструменти не могат да трогнат така дълбоко, колкото бамбуковите инструменти, а бамбуковите инструменти не могат да въздействат
така силно, както пеенето“.
По отношение на вокализацията и резонанса, в книгата се издигат
възгледите на Шандин за това, че „думите трябва да са истински, из-
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25
Симетрични горни и долни изречения се използват като основна единица при
оперното пеене и на тази основа, според определен вариационен принцип, тя се развива
в различни ритмични модели. Посредством трансформацията.
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реченията – искрени, да се пее уверено, без да се изпуска мелодията“,
както и че „звукът трябва да е окръглен и зрял, а гласът – дълбок и плътен“. Към дишането се поставят изисквания за умения като „открадване на дъх, вдишване, смяна на въздуха, вдишване-пауза, удължено вдишване“ и др. Освен това авторът счита, че певецът трябва да демонстрира силните си страни и да скрива слабите, като подбира песни,
които да отговарят на неговия тип глас.
В книгата също така се прави обзор и на често срещаните грешки
в пеенето по това време, сред които „проблеми с резонанса, проблеми с
интонацията, проблеми с изпълнението, проблеми с ученето, проблеми
с гласа“. Повечето от теоретичните въпроси в книгата представляват квинтесенция на опита, извлечен от преподавателската практика. В обобщение може да се каже, че „Теория на пеенето“ съдържа широка художествена визия и задълбочен и подробен анализ на певческото
изкуство. Въпреки че текстът е кратък, той отразява постиженията
в теоретичното изучаване на китайското певческо изкуство по време
на династиите Сун и Юан и представлява цялостно изследване и обобщена теоретична работа.
„Ноти на южни и северни мелодии“: представлява колекция от музикални партитури, създадена през единадесетата година от царуването на император Циенлун от династия Цин (1746 г.). Неин автор е принц
Юнлу, който я съставя по заповед на императора, като ангажира огромен брой музиканти и автори на песни да събират народна музика и
произведения, съхранени в дворцовите институции. Книгата се състои
от 82 тома, съдържащи 2094 мелодии, които заедно с вариациите наброяват 4466. Времевият диапазон обхваща песните, базирани на поезията на династиите Тан и Сун, аристократичните песни от династиите Сун и Юан, разнообразни мелодии от династиите Юан и Мин, както
и опери от династиите Мин и Цин, като всички произведения са представени с текстове, мелодии и тоналности. Този сборник представлява един изключително богат справочник за изучаване на музиката на
Южните и Северните песни.
В обобщение може да кажем, че китайската народна вокална музика
навлиза в период на безпрецедентен просперитет и развитие през
Новото време. Фолклорната музика постепенно измества статута на
придворната музика, наблюдава се тенденция към популяризиране на музиката като цяло. Процъфтяването на сцените за комерсиални изпълнения създава основи и гаранции за просъществуването на професионалните артисти и музикалните драми. Литературната музика, народ-
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21 ните песни, оперите и др. музикални стилове формират своите отличителни местни и жанрови характеристики, вокалната музикална практика и теоретичните изследвания стават по-всеобхватни и задълбочени. Именно това натрупване и утаяване на постиженията на народната вокална музика през периода на Новото време създава многообразието и колоритността на традиционната китайска вокална музика.
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Вокалното музикално изкуство в Китай през
Средновековието
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Ванг Шуайтунг
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Резюме: Историческият период на китайската средновековна музика
обхваща времето от 220 до 907 г. н.е. и бележи нов етап в развитието
на традиционната китайска музика. В допълнение към придворната, народната и литературната музика, през тази епоха развитие и разцвет
претърпява също и религиозната музика, представлявана от будистката и даоистката музика. Техниките за вокално пеене биват значително
подобрени, като особено внимание се обръща върху обработката на
тембъра и емоционалния заряд на изпълненията. През този период също
се появяват и множество прочути певци и педагози.
Ключови думи: Китай, Средновековен период, вокално музикално
изкуство
Abstract: The historical period of Chinese medieval music refers to the time
from 220 to 907 AD and marks a new stage in the development of traditional
Chinese music. In addition to court music, folk music and literature music, religious music, represented by Buddhist and Taoist music, also developed and
flourished during this era. The techniques for vocal singing were significantly
improved, special attention was paid to tone processing and editing as well as
to the emotional charge of performances. A great number of famous singers
and educators also came into existence during this period.
Keywords: China, Medieval period, vocal music art
Средновековният период на Китай обхваща династиите Уей, Дзин,
Южната и Северната династия, Суй и началото на династия Тан (220
– 684 г. н.е.). По отношение на музикалната периодизация, някои автори
считат, че Средновековието се простира до края на династия Тан, т.е.
обхваща времето от 220 до 907 г. Този период се слави като нов етап
от развитието на традиционната китайска музика.
1. Вокални музикални форми
В средата и края на династия Тан, особено по време на управлението на император Сюандзун, чието хоби са песните, танците и опера-
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21 та, придворната музика и дори музиката в цялата империя преживяват
безпрецедентен просперитет и развитие. Учредяват се музикални „работилници“, в които творят и преподават множество забележителни
музиканти от това време. Самият император Сюандзун създава и управлява императорската образователна база по пеене и танци, наречена „Крушова градина“, чийто персонал наброява хиляда души. Всичко
това осигурява благоприятни условия за развитието на вокалното изкуство. В допълнение към разцвета на придворната музика и народните
песни през този период, религиозната музика също търпи развитие поради възхода на религията. В същото време музиката на ерудитите,
представляваща интелектуалната и културна класа, също формира
уникална музикална система.
1.1. Придворна вокална музика
Придворната музика може да бъде разделена според повода за изпълнение на външно-дворцова ритуална музика и вътрешно-дворцова
развлекателна музика. Първият тип се използва при официални срещи
на императорския двор и извършване на жертвоприношения, като се
отличава с тържественост и сериозност. Вокалната музика от този
тип включва жертвена музика, гвардейска музика, музика за дворцови
сбирки и др., и винаги се изпълнява от мъже. Вторият тип дворцова музика намира приложение в живота на аристокрацията, нейната цел е да
разведри слушателите психически и физически и затова тя се изпълнява главно по време на пиршества. Банкетната музика от този период
има подчертано по-светски характер.
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1.2. Народно вокално музикално изкуство
Китайските народни песни през Средновековието могат да бъдат
разделени в три основни категории: северни народни песни с представителен жанр, „песни за хармонията“; южни народни песни с представителен жанр, „музика на чистотата“; и народни песни на граничните райони, базирани на барабанен и духов акомпанимент.
Песни за хармонията - това са народните песни на Централната
китайска равнина, изпълнявани в Северните части на империята по
времето на династиите Хан и Уей. Първоначално това са акапелни изпълнения, които мигрират на юг и там се трансформират в солови изпълнения с акомпанимент. По-късно тези фолклорни произведения биват издирени, събрани и сортирани от императорската музикална институция „Музикална палата“, след което постепенно еволюират в
солови изпълнения на певец, който държи ритъм с ритмичен инстру-
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мент в ръката и обикновено пее в акомпанимент на оркестър от духови
и струнни инструменти.
Музика на чистотата - представлява комбинацията от местни фолклорни песни, характерни за средното и долното течение на река Яндзъ
и северните „песни за хармонията“, която се заражда когато императорското семейство се премества на юг по време на династия Дзин.
Текстовете на този вид народни произведения са със сравнително еднотипна структура: всяка песен се състои най-много от четири изречения, всяко с по пет думи. Музикалният стил е по-нежен и по-елегантен от
този на северните песни, повечето теми разказват за любов или раздяла, а формите на акомпанимент са разнообразни – от солово пеене, придружено със самостоятелен съпровод до ансамблови изпълнения.
Барабанна и духова музика - комбинацията от музиката на етническите малцинства по северните граници на империята и музиката на
Централната китайска равнина. По време на династиите Цин и Хан
населението на тези райони често води войни помежду си, а музиката
на етническите малцинства е груба и необуздана. По-късно, след като
възприема в себе си елементи от музиката на Централната китайска
равнина, в нея се формират жанрове като армейска ритуална музика и
музика за дворцови банкети и развлечения. Инструментите за съпровод са предимно ударни, като барабани или ансамбъл от перкусии, или
духови, като пан флейти или бамбукови флейти. Стилът на пеене е подобен на настоящия маршов стил, с ярък и мощен ритъм.
1.3. Литературна вокална музика
„Мелодиите“ представляват нов вид народни песни, популярни по
времето на династиите Суй и Тан. Първоначално те са продукт на комбинацията от музика на Западните райони и фолклорните песни от
Централната китайска равнина през династиите Северна Уей и
Северна Джоу, когато в обществото се формират безброй популярни
народни мелодии. Народните певци, литераторите и професионалните
музиканти добавят пасажи, адаптират и модифицират тези мелодии,
създавайки разнообразни нови песни с по-къс или по-дълъг текст.
Песните за цин са жанрова форма, в която изпълнителят пее, докато свири на цитрата „гуцин“. В този тип произведения инструментът
и песента заемат еднакво важно място. Създадени са от интелектуалците в Древен Китай. Мелодиите на песните обикновено идват от
народната музика или от литературни творби и имат висока идейна и
художествена стойност. Музикалните структури на песните за гуцин
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21 варират от малки до големи мелодии, а представителните произведения включват „Луна над планината Гуан“ и „Вопълът на водния дракон“ на
Ли Бай и др.

Фиг. 1. Ноти на песента за цин „Луна над планината Гуан“26

1.4. Религиозна вокална музика
Новопоявилите се учения на Даоизма и Будизма по времето на династиите Цин, Хан, Уей и Дзин започват да използват пеенето като
средство за разпространение на собствените си доктрини и писания,
за изразяване на мислите и принципите, които се стремят да култивират у хората. Поради това те обръщат изключително голямо внимание
на вокалната музика, като най-популярната медийна техника по това
време. В тези процеси можем да открием множество прилики с религиозното пеене в християнството, католицизма и исляма в Европа,
Америка и Близкия изток през Средновековието.
Даоизмът е роден и култивиран на родна китайска почва. Заедно с
конфуцианството и будизма, даоизмът формира една от трите най-го184

26
Сун Сюанлин, Лиу Дуншън (ред.). Древни китайски песни, март 1990 г., Народно
музикално издателство, стр. 149 (孙玄龄、刘东升编，《中国古代歌曲，1990年3月，人
民音乐出版社，第149页).
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леми духовни школи в древнокитайското общество. До времето на
Северната и Южната династия, даоизмът вече си е спечелил подкрепата на императорите и благородниците и се слави като учение на висшите социални кръгове. Главните му идеи са изведени от даоистките
философски разсъждения на Жълтия император и Лаодзъ, в които основен акцент се поставя върху единството на природата и човека и естествеността на следването на Пътя (Дао). Водещият метод на пеене е речитативно пеене на пасажи от учението, а изпълненията се
разделят на солови изпълнения, групови изпълнения с един водещ певец,
разпръснати изпълнения и хорови изпълнения, в които даоистите и учениците пеят в унисон.
Китайският будизъм е привнесен в Китай от древна Индия около
новата ера. Тя също използва монофоничната музикална система, акцентува на постоянния ритъм и хармонията между мелодията и текста. Според съдържанието и музикалния формат в нея могат да бъдат
обособени две основни категории: първата е предназначена да бъде
чута от боговете, а втората е предназначена за хората. Традиционните
народни музикални инструменти често се използват за акомпанимент.
Речитативно-песенната форма на будистката вокална музика насърчава развитието на речитативно-песенния жанр като цяло – така се
появяват нови форми като „адаптирани текстове“, „бао дзюан“, „тан
цъ“, „гу цъ“ и др.
2. Изследвания на вокалното музикално изкуство, школи
Музикалното образование през Средновековието все още е зависимо от механизмите за управление на музиката, създадени от императорския двор. Институции като манастирът Тайчан, „музикални работилници“ и „Крушова градина“ са важни институции за обучение по вокална музика. През средния период на династия Тан в императорските
музикални институции има повече от 10 000 музиканти. Внедрена е
строга система за оценяване и управление на тяхната работа: веднъж
годишно музикантите преминават през оценяване, като според резултатите биват разделени на три категории: горна, средна и долна. В
рамките на всеки 15 години се явяват на 5 мащабни изпита и 7 по-малки
изпита. Обособени са и различни нива, според трудността на музиката, която изпълняват.
В областта на теоретичните изследвания на вокалната музика,
значителен принос има „Класификация на звуците“, съставена от Ли
Дън – фонолог от династия Уей на периода Трицарствие, която съдържа
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21 10 тома с над 10 000 думи. „Класификация на звуците“ е най-ранната
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книга в рима в Китай, в нея според характеристиките на произношението в китайския език съчетанията от инициалите (началните съгласни в сричката) и финалите (останалата част от сричката, често
съставена от гласни) са обособени в множество категории от рими,
използвани са и специални знаци, обозначаващи петте тоналности в
китайското народно пеене – гун, шан, дзяо, хуей и ю.
При създаването на вокални музикални произведения през този период, важността на текстовете надминава статута на мелодията и
пеенето. При композирането на нови творби литераторите поставят
на първо място красотата на текста, а мелодията често пъти заимства тази на други песни.
При подбора на вокални таланти се обръща особено внимание на
слуховите способности. При този подбор има и ясни стандарти за
оценка на вокализацията, дикцията, точността и слуховите способности на тези, които извършват подбора. Това е основната причина,
поради която през този период се появяват толкова много изключителни музиканти, а придворната музика търпи безпрецедентен разцвет.
Относно дишането по време на пеене, Дуан Андзие прави кратко
обобщение на вокалните техники от онова време в „Записки на
Музикалната палата“: майсторите в пеенето задължително най-напред се научават да контролират дъха си, като упражняват сила с долната част на корема, така че въздухът да се издига нагоре. Чак когато дъхът достигне до гърлото, се артикулират думите, и колкото
по-висок тон се изпява, толкова по-силно трябва да се подава въздух.
Само чрез овладяване на този метод, звукът може да бъде красив и проницателен и да постигне ефекта на „отекване през долината“.
Теорията за вокалната музика на Дуан Андзие е доразвита на основата на теориите за вокалната музика, наследени от Класическия период. Той ясно издига коремния метод на пеене и ролята на дишането на
важни позиции и поставя акцент върху опорната точка при дишането,
резонансните кухини и елементите на вокализацията. Връзката между
звука и дъха при пеенето на висока и ниска мелодия е също така много
задълбочено проучена. Следователно, до епохата на династия Тан техниките на вокалната музика в Китай вече са достигнали до изключителна зрялост.
По отношение на вокалните сценични изпълнения през този период,
се обръща внимание на единството на певческите умения и емоциите,
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и се дискутират въпроси като ефектите на сценичното изпълнение.
Според „Уроци на музиката“ на Руан Дзи „Когато пеем, трябва да използваме долната част на корема, за да контролираме цялата дихателна
система и да усещаме звука от долната част на корема здраво и мощно. В същото време, с езика на тялото можем да добавим определени
жестове и танцови движения, за да изразим емоционално съдържанието на песента. Винаги трябва да пеем с увереност, за да преодолеем
нервността на сценичната треска“.
По отношение на емоционалния елемент на сценичното изпълнение, перфектното изразяване на чувствата е важен критерий за естетиката на произведенията през този период. В главата „Песни“ на раздела „Музика“ от книгата „Бележки от северната зала“ от династия
Суй, Ю Шънан пише, че „пеенето, това е издаването на звуци с различни
емоционални цветове посредством дъха“. Известният музикант Дзи
Кан от времето на династия Уей, споменава в „Музика от звуци без
скръб“: „Когато хората почувстват болка, те я изразяват в поезия.
Поезията от своя страна бива облечена в музика, и когато е изпята с
истинска емоция и живо преживяване, тя може да затрогне хората и да
ги разплаче.“
Горните примери показват, че в древен Китай пеенето е считано
за изпълнителско изкуство, което е насочено не толкова към себе си,
колкото към другите. По време на сценичното изпълнение, певецът
трябва да съблюдава единството на противопоставяне между певеца
и публиката, между субективно и обективно, така че когато изпълнява
щастливи песни, да прави хората щастливи, а когато пее тъжни песни,
да ги разплаква.
По отношение на стъпките в изучаването на вокална музика, Лиу
Ан от императорското семейство на династията Западна Хан записва
в главата „Поучение за планината“ на книгата „Хуайнан дзъ“, че изучаването на вокална музика трябва да бъде съобразено с трудността на
песните, да се обърне внимание на методите за обучение и да се следва
принципът на постепенния напредък.
В обобщение може да кажем, че Средновековното вокално музикално изкуство бележи безпрецедентно развитие както в областта на
придворната и религиозната музика, така и по отношение на литературната и народната музика, демонстрирайки разнообразни форми и
още по-богато съдържание, обхващащо вокални техники, емоционалност, композиране, теория, педагогика и много други. Особено в среда-
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21 та на династия Тан по време на управлението на император Сюандзун,
прякото участие и ръководството на владетеля до голяма степен стимулират обмена и сблъсъка на китайската и чуждата музикална култура, дават тласък на разцвета на народната вокална музика и поставят
стабилна основа за развитието на китайската национална музика.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
Сун Сюанлин, Лиу Дуншън (ред.). Древни китайски песни, март 1990
г., Народно музикално издателство, стр. 149 (孙玄龄、刘东升编，《中
国古代歌曲》，1990年3月，人民音乐出版社，第149页).
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ОСОБЕНОСТИ НА ПЕКИНСКАТА ОПЕРА В ШАНХАЙ
Ванг Йе, докторант
в катедра „Kласическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“
в АМТИИ «Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Резюме: Пекинската опера е динамичен жанр, който позволява промени
според индивидуалните способности на артистите и специфичните
потребности на публиката. Навлизането на пекинската опера в Шанхай
е сблъсък на традиционния китайски жанр със западната култура и начало на обособяването на характерните черти на пекинската опера.
Ключови думи: пекинска опера, западна култура, взаимодействие,
характеристики
CHARACTERISTICS OF THE BEIJING OPERA IN SHANGHAI
Wang Ye, PhD student at “Classical
and pop and jazz performing art” department
of AMTII „Prof. Asen Diamandiev“ - Plovdiv
Abstract: Peking Opera is a dynamic genre that allows for change according to
the individual abilities of the artists and the specific needs of the audience. The
entry of the Peking Opera in Shanghai is a clash of the traditional Chinese genre with Western culture and the beginning of the distinction of the characteristic
features of the Peking Opera.
Key words: Peking Opera, Western culture, interaction, characteristics.
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Увод
Пекинската опера се среща със Западната култура при навлизането си в Шанхай в средата и края на XIXв., когато там пристигат голям
брой актьори от Пекин и Тиендзин. Постепенно Шанхай се развива и
превръща в център на пекинската опера на юг. Тези дошли от Пекин
актьори на пекинска опера са висококвалифицирани и популярни сред хората на Шанхай. По време на ежедневните изпълнения, актьорите на
пекинска опера постепенно се запознават с предпочитанията на пуб-
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21 ликата в Шанхай и се научават да подреждат репертоара според изискванията на публиката. Освен това, поради промените в социалната
идеология по онова време, западната култура също оказа известно въздействие върху традиционната пекинска опера и провокира разнообразни нужди. В такъв социален контекст, пекинската опера също търпи постоянни реформи и иновации, създавайки поредица от различни
форми на изпълнение, които хората обичат да слушат. Пекинските
оперни спектакли вече не са ограничени от конкретна рамка, а съчетават в себе си традициите и съвремието на цивилизацията.
Същевременно преследват и новости и забавления в сюжета си, някои
нововъзникващи техники се използват и в сценичното оформление.
Целта на настоящата статия е да представи и анализира особеностите на пекинската опера след навлизането й в Шанхай, взаимодействието и резултатите след това взаимодействие.
Сред задачите на изследването са: 1) да обособи влиянието на
Шанхай върху пекинската опера в отделни аспекти, 2) да анализира процесите довели до възникването на всеки един аспект, и 3) да даде конкретни примери с пиеси за резултата от взаимодействието на всеки
един аспект.
За изпълнение на задачите е използвана следната методология: направен е анализ на представянето на четири пиеси, като са представени отделните елементи на музикалното, сценично, артистично и певческо изпълнение, и са акцентирани промените настъпили във всеки
специфичен елемент. Пиесите включени в анализа на тази статия са:
„Гръмотевична буря“, „Преследване на Хансин“, „Героите на червените
овце“ и „Дворецът Йоуюе на императорите от Тан и Мин“. Направени са
сравнения на възприетите от западната култура елементи с пиесата
„Наполеон“ и Чаплиновата „Разходка на пингвините“. Използвани са редица исторически записи, интервюта и конкретни примери от изпълнението на пиесите.

190

Изложение
Комерсиализация и развлечения
За да удовлетворят допълнително изискванията на пазара, оперите започват да подчертават ориентацията на потребителите. В същото време някои форми на изпълнение от чужбина постепенно проникват в театъра и народния живот на Шанхай. Драматичните изпълнения все още са най-влиятелната категория, а влиянието им върху
Шанхайската пекинска опера е още по-изявено. Шанхайската пекинска
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опера се основава главно на под-групата Къбай (Ниенбай), допълнени от
пеене, което съвпада с формата, в която западните драми не изпълняват пеене и танци, а предимно изпълняват спектакли от бита въз основа на думите и действията на актьорите. През 1929-ата година на
Република Китай Джоу Синфан изиграва ролята на Джоу Пуюан в спектакъла „Гръмотевична буря“27 в Шанхай, която е широко възхвалена от
учените. Не само това, някои модни шанхайски художници непрекъснато изследват мистериите на западното филмово изкуство и непрекъснато внедряват и създават отлични творби.
В „Преследване на Хансин28“ Джоу Синфан играе ролята на Сяо Хъ.
Когато е обърнат встрани от публиката и не позволява на публиката
да вижда изражения на лицето, господин Джоу все още използва гърба
си, за да представи психологията на героя. Тази роля допълнително е
утвърдила неговия статус в света на театъра и е призната от обществеността. По време на последващото интервю с г-н Джоу хората
научават, че той усвоява изпълнителските умения на американски актьори, прилага ги в едното ъгълче на Сяо Хъ, и постига добри резултати от своите представления. Не само Джоу Синфан, майсторът на арлекините Лю Бинкун също умело интегрира Чаплиновата „Разходка на
пингвините“ в изпълнение на пекинска опера, което значително подобрява цялото изпълнителско изкуство. В допълнение, някои хора дори
искат да комбинират спектакли от пекинската опера с филмовото изкуство, което е използвано в «Героите на червените овце“29. Сценичните
актьори се възползват от възможността, съчетават в едно цяло сценични изпълнения и филмови спектакли, за да формират една нова уникална форма на изпълнение. Този смел опит обаче не дава добри резултати и скоро е елиминиран. Това показва, че не всяка иновация е успешна, но смелото и иновативно отношение на шанхайските изкуствоведи
е много достойно за признание.
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Фокус върху изпълнението и естетиката
Шанхайската пекинска опера не само поставя определени изисквания за певческите умения на актьорите, но и обръща повече внимание
на органичната интеграция на пеене, четене, действие, игра, танци и
различни други аспекти. Освен това западните танцови изпълнения и
музикални изпълнения също са оказали известно влияние върху разви27
28
29

leiy
zhuihanxin
Hong yang hao xian zhuan
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21 тието на Шанхайската пекинска опера, оказвайки различна степен на
въздействие. В изпълнение на «Героите на червените овце» тя вече е
интегрирана в пиано, цигулки и други западни музикални инструменти
на задгранични музиканти. По време на изпълнението на «Наполеон“30
Фън Дзъхе интегрира клавирна музика. Джоу Синфан също внимателно
изучава стъпките на западните танци и ги използва за подобряване на
формата на драматичното представление.
Друг пример са действителните движения от бойните изкуства и
играта със светлините на фенерите са добро доказателство за тази
гледна точка. Играта със светлините на фенерите е с дълга история в
Китай, и в историята има много свързани документи. Например
„Дворецът Йоуюе на императорите от Тан и Мин31“ е организиран като
фенерно шоу от народни изпълнители. „През август е нощта от средата на есента, лунната светлина е като сребро и хиляди мили зеленина.
Сюендзюн се наслаждава на луната в двореца и пее пиейки вино.
Придържа се на парапета от бял нефрит, гледа нагоре, и мисли дълго“,
използвайки светлината на фенерите като форма на изпълнение, нагледно показва картината на богатия и щастлив живот в двореца.
Западната култура набляга на самосъзнанието, освобождаването
на инстинктите и уважението към дивия характер. Подобна открита
мисъл се проявява най-ярко в сценичните им художествени изпълнения.
С показването на различни спектакли, тази тенденция на мисъл прониква в обществеността. Оттогава Шанхай се различава от някои
градове във вътрешността на страната, показвайки разнообразна и
модернизирана тенденция на развитие. Като един проспериращ град,
започва да израства в човечност и свобода.
Цялостност и персонализация
Важна особеност на Шанхайската пекинската опера е, че тя
може да състави някои елементи от традиционните опери джъдзъ, а
след това да организира изпълнението на дори тайвански драми.
Драмата на Лиан Тайпън поставя по-високи изисквания, като изисква
цялата история да подчертава пълната сюжетна линия и да бъде в
състояние да бъде в крак с настоящите горещи точки и да се съсредоточи върху текущите работи. Освен това актьорите могат директно да носят модерно облекло по време на представлението, така
че да завършат представлението свободно, а също и да дадат на пуб192
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ликата определено чувство за заместване. В същото време много от
изпълненията на актьорите не могат да бъдат ограничени до
конкретно действие, и дори позволяват на персонажа да прилага няколко различни действия.
Както всички знаем, много известни учени от Шанхайската школа
са отлични актьори, които умеят да пишат добре и могат да бъдат
сръчни съвсем спокойно. Например, г-н Джоу Синфан, споменат по-горе,
има солидни основни умения, не само може да изпълнява ролите на Лао
Шън, но и да постави нова рамка. Има много други многостранни актьори като Джоу Синфан, като Тун Джилини Ли Юру, които могат да играят
както в стил Мей Цин Ий, така и в Хуадан в стил Сюн, и Оуян Ю опера,
опера Кун и дори създават нови сценарии по изключителен начин. Много
изключителни актьори стават блестящи звезди в Шанхайската пекинска опера, а изкуството е доразвито.
Отвореност и съвместимост
Шанхай е един от първите пет града, които откриват пристанища
в Китай. Оттогава Шанхай постепенно приема чуждестранния манталитет и мислене, и се превръща в най-ранния регион приложил чуждестранната пазарна икономика. Той също така има водеща роля при приемането на „сребърната пакетна система“ (системата за разпределение на доходите на трупата) и дори специално кани известни актьори
от Пекин, Тиендзин и други региони в Шанхай за изпълнение на представления. По това време артистите, които идват в Шанхай да се представят, успяват да получат високи хонорари за изпълнение, което постепенно довежда до разпространението на системата центрирана
от един много силен изпълнител в група, за добро представяне на
пазара.
На проспериращия пазар на изкуства шанхайската школа на пекинската опера събират много известни актьори от север и юг, и елити
от различни региони. В резултат на това цялостното изпълнение на
пекинска опера се развива много бързо. В допълнение към отвореността и приобщаването на театралните изпълнители, шанхайската
пекинска опера прави и някои пробива в театралната сцена, осветлението, костюмите и други аспекти. Задълбочено изучава и заимства
много западни елементи, за да направи цялата сцена по-завладяваща.
Като цяло отвореността и приобщаването обогатяват изкуството
на пекинската опера и позволяват изцяло да се покаже формата на
изкуството.
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21 Заключение
Като цяло приемането на западната култура допринася значително
за развитието на Шанхайската пекинска опера. Разбира се, трябва
също така ясно да осъзнаем, че приемането на западната култура не е
процес на холистично приемане, а процес на усвояване на същността.
Някои отлични елементи са внимателно подбрани от базираните в
Шанхай артисти. Тези елементи на изпълнение се възприемат и съществуват само като един вид основен фактор, и не трябва да могат
да усилват своето влияние върху същността на пекинската опера. Те я
модифицират, но същността остава непроменена.
Получава се уникален продукт, съчетаващ най-добрите страни на
двете култури – пекинска опера със запазена сюжетна линия на съвременното общество и отразяваща текущите или исторически социални
проблеми, позволявайки израза на националната идентичност, и пригаждайки сетивното възприятие на публиката с външните изразни
средства на музикалните инструменти, формат на представяне, облекло, техники на движение, действие, певческо изпълнение.
Адаптацията към спецификите на западната култура показват и
голямата гъвкавост на пекинската опера, възможността й да еволюира в нова среда, запазвайки корена и същността си, носейки традицията в нови променящи се светове.
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РАЗЛИЧИЯ В СЦЕНИЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА пекинската
и европейската опера
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Ванг Йе, докторант в катедра „Kласическо и поп и джаз изпълнителско
изкуство“ в АМТИИ «Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Абстракт: Статията прави обстоен преглед на различията в сценичното изпълнение на пекинската и европейската опера, като важна
част в сравнителния анализ на характеристиките на двете опери. За
целите на статията авторът на първо място прави анализ на разликите в културните фундаменти и философските концепции заложени в
двете опери, и след това се описват в детайли основните разлики в
сценичното изпълнение в три аспекта – изразни форми, изразни методи, и център на изпълнението.
Ключови думи: пекинска опера, европейска опера, сценично изпълнение, изразни форми, изразни методи, културни фундаменти, философски концепции
THE DIFFERENCES IN THE STAGE PERFORMANCE OF THE BEIJING
AND EUROPEAN OPERA
Wang Ye, PhD student at “Classical
and pop and jazz performing art” department
of AMTII „Prof. Asen Diamandiev“ - Plovdiv
Abstrakt: The article provides a thorough review of the differences in the stage
performance of the Peking and European operas, as an important part in the
comparative analysis of the characteristics of the two operas. For the purposes
of the article, the author first analyzes the differences in the cultural foundations
and philosophical concepts embedded in the two operas, and then describes in
detail the main differences in stage performance in three aspects - expressive
forms, expressive methods, and center of performance.
Keywords: Peking Opera, European Opera, stage performance, expressive
forms, expressive methods, cultural foundations, philosophical concepts
Китайската Пекинска опера е традиционна китайска оперна култура, резултат от дългогодишно взаимодействие на различни течения,
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21 на усъвършенстване, на подобрение, която достига днешния си вид на
силно обичано от публиката изкуство, показващо естетиката на древен Китай. Пекинската опера е продукт на хилядолетната китайска
култура и конфуцианските концепции за музиката и Вселената.
Спазвайки основните заръки на Конфуций, тя възниква по времето на
династия Цин, която следва конфуцианството изключително точно.
Като национална квинтесенция на единство и убеждение, Пекинската
опера има уникална атмосфера и „правила“, различни от другите местни драми, показвайки социалния отпечатък на онази епоха.
Оперното изкуство е част от традицията на западната класическа музика и включва много елементи на драматичния театър. Възниква
в Италия, в самия край на 16 век, по времето на барока и скоро се разпространява в останалата част от Западна Европа. Тя е вид изкуство,
при което певци и инструменталисти представят произведение, съчетаващо в себе си текст (либрето) и музика. Представленията на драма с музика се преместват от кралския двор в театъра. Броят на участниците в спектакъла се увеличава, костюмите, гримът, декорите и
сценичните ефекти придобиват все по-важно значение. Делът на музиката при изпълнението на древни драми рязко се увеличава, за сметка
на литературния текст, в отговор на което тя се превръща в операта,
която познаваме днес.
През XVI век Италия развива занаяти и търговия, което прави страната най-проспериращият регион в Европа по онова време. Когато икономиката се развива до определено ниво, хората започват да обръщат
внимание на собственото си духовно развитие, което насърчава възхода на културата и изкуството. По време на Ренесанса се раждат много
нови философски идеи, които до известна степен насърчават формалното създаване на операта и се отразяват върху формата и съдържанието на оперното представление. По това време ранните творци са
повлияни от хуманизма, нетърпеливи да изразят истинските чувства
на публиката чрез драмата по интуитивен и драматичен начин. Това е
постигнато чрез цялостната форма на изкуство в Древна Гърция, която не позволява на драмата да бъде спомагателна за религията.
Настоящата статия анализира на първо място особеностите и
различията в културните и философски фундаменти на двете опери
(Пекинска опера и операта на Западна Европа), като задължителна част
от разбирането за разликите в сценичното представяне. Сценичното
изпълнение е важен компонент в цялостния сравнителен анализ на двата
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вида и е важен фундамент за разбиране на останалите елементи на операта, а именно музикални и певчески изпълнения и сюжетни линии.
Стремежът е статията да даде солидна представа за произхода на различията и да подпомогне читателя да придобие едно по-задълбочено разбиране за особеностите на китайската Пекинска опера през призмата
на собственото си разбиране за Европейската опера.
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Различия в културните и философски устои. Влияние на културния генезис
Всеки народ създава културен символ, присъщ на собствената му
нация, характерен за географското му местоположение и развитие, изграден по време на дългия му исторически процес на развитие.
Артистите, израснали в специфични културни среди, имат естествени
различия в творческите си идеи при създаването на изкуство.
Следователно поради отличителните белези в западните културни
концепции и философски възгледи, произтичащият процес при създаването и развитието на операта също е малко по-различен.
Пекинска опера
Китайската опера е кристалната мъдрост на трудовите хора на
Китай и е концентриран израз на традиционната култура от хиляди години. Раждането на оперното изкуство не е въпрос „на една нощ“, а
следствие на упорит труд и усилия на безброй артисти. Културното
наследство на оперното изкуство се основава на комбинацията от китайска живопис, стихове, песни, езда, стрелба и други изкуства, които
демонстрират диалектически философски идеи. „Абстрактно и реално“, „Твърдост и мекота“ и „Плътност и лекота“ са изразени в умереното изпълнение на оперните певци, представяйки вълнуващ аудио-визуален празник за публиката.
На сцената при изпълнение на китайската Пекинска опера главното действие е пеенето, а емоциите се предават, чрез плавни движения.
Публиката може да усети китайската естетическа концепция, чрез
думите и действията на изпълнителите на Пекинска опера, с характерната им отличителна експресивност, методичност и преувеличение, което е твърде съвместимо с отдавна оформената естетическа
естетика на свободното изкуство в Китай и показва уникалния артистичен чар на китайската оперна сцена.
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21 Операта в Европа
Операта в Европа по същество има един и същ корен, въпреки разнообразните школи и течения които представя. Всички те имат един и
същи културен произход, но в историята им на развитие в по-късен период, има някои различия. В западната драматична постановка се обръща по-голямо внимание на пресъздаването и имитацията на обективния свят. Неговата повествователна структура, съдържание, характерни особености са напълно различни от китайското сценично изпълнение. Развитието на западната естетика дълго време е доминирано
от теорията за устойчиви философско-естетически кодове, възпроизвеждани във всички изкуства. Теорията за възпроизвеждане на изкуството акцентира главно върху пресъздаване и възстановяване на природата чрез художествено изпълнение и се стреми към вярност и автентичност на изпълнението. Следователно, въпреки че оперното изпълнение има своите особености, винаги се придържа към един традиционен стил, преследвайки единството на действие, време и място.
Стремежът е да се накара публиката да се потопи в изпълнение, което
произвежда „истински халюцинации“, които също въплъщават реалистичните естетически принципи на западната опера, диаметрално противоположни на китайските свободни естетически концепции.
Влияние на различията във философската концепция. Пекинска
опера
Влиянието на философските мисли върху естетическата многообразност на китайската опера и формирането на музикални танцови,
процедурни и виртуални културни характеристики на оперните спектакли могат да бъдат проследени до периода преди Цин. Дебатите от
периода преди Цин за „абстрактност и реалност“, „божествена форма“
и „смисъл“ са пълни с художествен колорит. Дори философи като
Конфуций и Хан Фейдзъ обсъждат „божествената форма“ и „философската форма“ в „Пролетни и есенни летописи на майстор Лю“. Когато
става дума за изразяване на смисъл, обичат да посочват за примери
поезията, музиката и танците. Освен това характеристиките на китайското мислене обикновено се фокусират върху целостта.
Когато мислят за бъдещата тенденция на развитие на нещо, китайците обичат да разсъждават за свързаността на цялото, така че
да могат да наблюдават с диалектична перспектива от множество
ъгли. Стремят се да изследват последователността на противоположностите и след това да уловят единството в дуализма. Проследяват
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противопоставянето в единството, осъзнават дълбоката интеграция
на двете, взаимното им допълване и осигуряват балансирано развитие,
като преследват хармония и единство. Този вид философия на „единство на човека и природата“ и „проникване на предмет и обект“ е съсредоточена и в китайското оперно изкуство.
Китайската опера интегрира най-различни изкуства - пеенето, четенето, действието и ударите от пекинската опера носят множество
художествени красиви преживявания на публиката, което също отразява разнообразието на естетическата концепция на китайското оперно изкуство. В крайна сметка развитието на китайската опера все
още носи в себе си сянката на философските мисли, които циркулират
в страната от дълго време.
Европейска опера
Въпреки че западната философия също е смесена с част от диалектиката, тя все още има някои разлики от китайската диалектика.
Западната философия поставя по-голям акцент върху дуалистичното
опозиционно съзнание, човек и природа, дух и материя, субект и обект.
Те разделят света на две, с ясни граници, подчертавайки силно противопоставянето и съжителството на двете. По-редно е да се анализира
цялото, като се раздели на части. С течение на времето западната
опера е формирала черно-бялата унитарна естетическа традиция.
Развитието на европейското изкуство е напълно различно от развитието на китайското изкуство. Китай подчертава цялостния напредък и търси обща позиция, като същевременно запазва различията.
Западът поставя по-голям акцент върху отделни части, така че развитието на западното драматично изкуство се е превърнало в драма,
която се фокусира върху диалог, сюжет и очакване (напрежение), като
набляга на танцовия спектакъл и на опера с великолепни гласови изпълнения. Фактите доказват, че тези усилия също постигат висока степен на развитие, а тази монотонно противоположна естетическа традиция създава и чистотата на естетическото измерение на операта.
Особености на сценичното изкуство. Различия в изразните
форми
В развитието на китайската литература и изкуство от Танската
поезия и Сунските песни през юенската драма до появата на операта
и нейните форми като Южна драма (Nánxì), разнообразни драми (zá
qū), легенди (chuánqí), можем да открием, че диалогът в тези опери
обикновено ползва поезията на творците от онова време и въплъщава
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21 техния талант. Въпреки че лириката на пекинската опера вече не е в
стихотворна форма, тя все още има очарованието на поезията.
Макар пеенето и музиката на Пекинската опера да са в крак с времето, тя също постепенно добавя танцови елементи, за да превърне
пекинската опера в единен продукт на „песен“ и „танц“. Изпълнението
на традиционната Пекинска опера е разделено на следните видове:
първият вид се основава главно на пеене и се нарича „пееща опера“.
По-известните са „Двама влизащи в двореца“ и „Уън Джаогуан“.
вторият вид поставя акцент върху танца - „История на семейство
Уей“ и „Диаохуачъ32“. Третата категория се основава на представления,
известна като драма, с „Нефритена гривна“ и т.н.
В допълнение към горните жанрове има и някои певчески и танцувални
творби, като „Мечтите в градината“ и „Пияната принцеса“, също много
популярни сред публиката. Въпреки че тези пиеси все още се изпълняват
с артистична игра, те са малко по-различни от онези драми, които използват речта като основна форма на изразяване. В тях основно се ритмизира речта, а след това се изразяват чрез пеене, подпомагайки си с
красиви танцови движения, за да се подчертае емоционалния изблик.
Европейската опера предава емоциите на героите на публиката
главно чрез всеобхватния художествен израз на пеене, симфония и
танц. Основната атмосфера на операта разчита на комбинацията от
вокална и инструментална музика, съчетана с визуални сценични изпълнения, така че публиката да може да усети насоката на оперния сюжет
и неусетно да се потопи в него. В едно оперно произведение участващите певчески изпълнения могат да бъдат разделени на хор, мъжко
соло, женско соло и др. заедно с мощния инструментален съпровод на
оркестъра, допълнени от красиви танцови движения, които да прошепнат на публиката сюжета и отношенията между персонажите. Освен
това европейската опера допринася за въздействието и чрез използването на сценография, декори, костюми, реквизит и други сценични средства за задълбочаване на оформянето на героите, което е напълно различно от характеристиката на китайската пекинска опера, представена от един човек.
Различия в изразните методи
Има огромни различия в методите на изпълнение на китайската
Пекинска опера и европейската опера, но ги обединява това, че всички те
се нуждаят от конкретно място за изпълнение, защото драмата разказва абстрактни истории, така че е естествено необходимо да се пред200
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ставят на публиката чрез различни абстрактни пространства.
Независимо дали става дума за откриващия гонг на пекинската опера или
за трите камбанни звъна за начало на операта, това показва, че публиката е навлязла в ново и непознато абстрактно пространство. Въпреки
това, методите на подредба на сценичната постановка и пространствено-времевото представяне в Китай и на Запад са напълно различни.
Изборът на сцена за китайската Пекинска опера е много произволен, не се ограничава до размера на пространството, до богата или
бедна сцена. Обикновено операта е поставена във великолепна зала, а
подредбата на сцената е по-скоро празна отколкото пълна, което е израз на свобода. Големият реквизит е виртуален, а малките предмети са
физически. Следователно пекинската опера е по-свободна и гъвкава по
отношение на пространствено-времевото изпълнение.
Когато изпълнителят извърши действие в Пекинската опера, например „да отвори врата с ръка“, то той отваря вратата, или ако повдигне крак за да стъпи, то той се изкачва по стълби. На същинската
сцена няма физически обекти, като врати и стълби. Всичко преминава
през изпълнителя. Езикът на тялото може да бъде предаден с използването на малки реквизити, употребени за обозначаване на определена
симулация, която публиката може да разбере. Това може да е отражение
на имплицитния и сдържан китайски характер.
Европейската опера е повлияна дълбоко от местната култура и се
ръководи от реалистичната драма. Тя поставя акцент върху сценографията, наблягайки на реализма, който е много различен от този, характерен
за китайската Пекинска опера. Европейската опера използва твърде много реалистични сцени, което я ограничава в преобразуването им във времето и пространството. Ако европейската опера «Севилският бръснар»
иска да покаже балкон, тя наистина ще представи истинска балконска
сцена, а бръснарят ще вземе бръснача. Този реалистичен спектакъл може
да даде на публиката по-интригуващо, въздействащо и истински зрелищно изживяване. В същото време изпълнението на Пекинска опера е като
бялата част на платното в китайските картини, оставяйки на публиката безкрайно пространство за въображение.
Заключение
Изкуството като израз на обществените ценности и развитие се
проявява в различни форми. Западната и източната култура и философия са оставили своя уникален отпечатък върху формите на оперите,
които проявяват своите различия във всеки един от елементите на
китайската Пекинска опера и западната опера.
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21 Сценичното изпълнение като форми и начини на изпълнение отразява уникалните фундаменти на културата и философията на двата свята – източен и западен. Западната опера набляга на визуализацията на
детайлите и стриктно зададена партитура, докато в Пекинската опера преобладава виртуализиране на сценичните детайли от актьорите
и по-голяма гъвкавост на индивидуалното изпълнение, способно дори да
промени характера на персонажа според артистичните дадености.
Фокусът на представлението на двете опери също се различава под
влияние на различните културни и философски бази. Извън тези характеристики, съществуват и различия в художествените форми и изрази, произтичащи от специфичната култура и философия на двата свята. Всички те изразяват емоциите на героя, обхващайки отличителни
компоненти от спектакъла, пречупени през арсенала от изразни средства и индивидуалния стил на значимите актьори, насърчават развитието на сюжетната линия, като по този начин резонират с публиката. В заключение трябва да обобщим, че Пекинската опера е един висш
жанр, който отразява източното схващане, че всяка нова форма на изкуството стъпва върху достиженията на културата от която
произхожда.
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„ПОЕМА ЗА МУЛАН“
от Гуан Ся, либрето Лиу Лин
Вокален подход към ролята на Мулан
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Диен Ютинг
С отварянето на съвременния Китай към света мултиетническата
китайска оперна култура активно усвоява класическите европейски вокални техники, съчетава ги с най-доброто от родната музика и в резултат на синтеза между китайското и западното пеене формира завладяващ изпълнителски стил с китайска специфика, който се характеризира
с богато и ярко звучене и спечелва обичта на китайската публика.
Редица великолепни произведения напускат пределите на Китай и представят на целия свят постиженията на китайската опера.
„Поема на Мулан“ е един от най-известните примери в това отношение. Китайските изпълнители представят тази творба в Центъра
за изкуство „Кенеди“ във Вашингтон и са възнаградени с бурни овации.
Известният композитор Гуан Ся е етнически монголец, роден през
юни 1957 г. в гр. Кайфън, провинция Хънан, член на 11-ия Китайски комитет на Народния политически консултативен съвет. Един от най-прочутите и плодовити композитори в китайската музикална индустрия.
Произведенията на Гуан Ся се радват на безспорно признание както
сред китайските, така и сред чуждестранните музикалните среди.
Търсенията на Гуан Ся поставят стабилна основа за създаването на
„Поема за Мулан“ по инициатива на Комитета за култура на провинция
Хънан. Именно в тази провинция през 2004 г. успешно преминават репетициите на мащабната опера, а премиерата е на 16 октомври същия
месец в залата на Голямата народна зала в Пекин.
Лиу Лин е роден през 1943 г. в гр. Дзинан, провинция Шандун. Той е
прочут китайски текстописец и сценарист. Възпитаник е на
Китайската национална консерватория, а понастоящем заема поста
отговорник на Залата на изкуствата към Централния народен оркестър. Диапазонът на текстовете му е много широк, тематиката им е
разнообразна, но неизменно се усеща специфичният му литературен
стил и текстовете излъчват неподправената прелест на литературното му дарование.
Сюжетната линия на операта е взета от „Песен за Мулан“, известна още като „Стихове за Мулан“ – епична северна народна песен
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21 от периода Северни и южни династии (420-589). В песента се разказва
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легендата за преоблечена в мъжки дрехи девойка, която отива на война
вместо баща си, участва в редица битки, печели важни сражения, отказва награди и повишения и накрая се завръща у дома. Имперската
Музикална палата е събирала и обработвала версиите на песента, след
което поколения музиканти от династиите Тан и Сун са шлифовали до
съвършенство нейния блясък, придавайки ú уникални художествени
качества.
„Песен за Мулан“ е включена в съставения от Гуо Маоциен (10411099) сборник „Песни от Музикалната палата“, доста пълна сбирка
стихове от жанра юефу, разпределени в два дяла – южни и северни
песни. Поетическите текстове дават богата представа за тогавашния живот и местните нрави и обичаи. Художественият език в южните
песни е разкошен и изящен, а стилът им е деликатен и лиричен.
Северните песни се отличават с широк тематичен спектър, емоционалното им съдържание е ярко, топло и прямо. Северната „Песен за
Мулан“ и южната „Пауни летят на югоизток“ са наречени „гръбнак на
китайската епическа песен“. През династия Тан на Мулан посмъртно
дават титлата „Целомъдрен и предан на родителите си пълководец“ и
издигат храм в нейна чест.
В операта, посветена на Мулан, сюжетът е разгърнат и адаптиран. Докато в стихотворението художественият замисъл изцяло се
опира на идеята за чудната и трогателна история на девойката, която
отишла на война, за да поеме военната повинност на немощния си
баща, то в операта е добавен съвсем нов мъжки персонаж – Лиу Шуан.
Двамата десетилетия наред споделят тежкия войнишки живот, свързват ги дълбока бойна дружба и когато се разкрива, че Мулан всъщност
е жена, двамата стават съпруг и съпруга. Разгърнатият сюжет е трогателен, правдоподобен и изцяло в духа на „Песен за Мулан“. Историята
продължава да бъде свързана с военната тематика, но сюжетът е обогатен по много уместен начин, с акцент върху изобразяването на персонажите. Сцените от живота на Мулан са изпълнени с непресторена
жизненост и тънки детайли. Стилистичните средства на либретиста
са разнообразни: той насища емоционално атмосферата, изобразява
проникновено възловите елементи на сюжета, служи си с изтънчен,
въздействащ и увлекателен език.
Операта се състои от пет части: увертюра и четири действия.
Композиторът Гуан Ся следва утвърдените творческите стандарти,
като изгражда цялостна музикална структура, в рамките на която
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уместно разпределя сюжета в четири действия. Историята се разгръща плавно, но без да губи от драматичността си. Увертюрата има силно изразен китайски музикален характер, темите на войната и мира
преминават през цялото произведение, преплитайки се в сложна музикална текстура.
Вокален подход към ролята на Мулан.
Между класическото европейско пеене и китайското народно пеене
съществуват допирни точки, но и немалко различия. В китайската опера повече се използва китайско народно пеене, което се различава от
европейското най-вече по отношение на дишането. По-конкретно, в европейската вокална постановка се изисква добра наситеност на дишането, което обикновено е гръдно-диафрагмено. Докато в китайското
народно пеене повече се набляга на яркостта и пробивността на звука,
който се оформя в по-горна позиция, и се обръща повече внимание на
предаването на емоциите, със своите уникални особености класическото европейско пеене и китайското народно пеене са незаменими за
съвременната китайска опера и тяхното комбиниране дава чудесен
резултат.
Конкретно за вокалната партия на Мулан в операта „Поема за
Мулан“ може да се каже, че тя не представлява особена трудност за
изпълнител с добра вокална постановка, стига да обръща достатъчно
внимание на следните четири компонента: дикция, сила, темпо и
тембър.
Дикция - Уей Лянфу, учен от династия Мин в съчинението си „Правила
на пеенето“: „При пеене има три абсолютни правила: първото е думите
да са ясни, второто е тембърът да бъде чист, третото – мелодията
да е вярна“. Фактът, че правилото за „ясните думи“ е посочено на първо
място, говори ясно за неговата изначална важност. Само при правилно
произнасяне на думите е възможно да се постигне интонация, която
адекватно изразява емоционалното състояние на персонажа. интонация а езиковото изказване на място емоционалната обработка на характера може да бъде напълно отразена в тона. Дали интонацията ще
бъде въздействаща непосредствено зависи от дикцията. За вокалните
изяви на Мулан, без значение дали са пеене или речитатив, дикцията е
от особена важност, но от друга страна не бива да се прекалява с отчетливото изговаряне, а да се съблюдава правилото за „ясно и мелодично изговаряне“. Например първата сричка в думата „юе-лян (луна)“ и във
фразата „лю-йе-сиен-хуа (зелени листа и свежи цветя) са доста сложни
за ясно и мелодично изговаряне, защото устната кухина е доста свита,
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пък сричката „ър“ трябва да бъде произнесена с правилно извит език и
разположение на устните, иначе цялата дума ще прозвучи по друг начин. Сила на гласа. За оперните изпълнители контролът върху силата
на гласа е изключително важен. В зависимост от нужната интонация и
при промяна в обстановката и сюжета се налага певците да регулират
силата на гласа си. В операта Мулан понякога пее като мъж, друг път
– като жена, което е известно предизвикателство за изпълнителя по
отношение контрола и гъвкавостта на дишането, за да се разграничават двата напълно различни по сила на звука гласа. В „О, луна» и
„Любовта ми докрай ще те следва» Мулан е хрисима девойка, която със
сравнително тих и нежен глас споделя на месечината своята тревога
и печал или насън разкрива чувствата си пред любимия. Докато в откъса „Тази вечер е решителната битка» Мулан се изявява като пълководец, съответно гласът ú трябва да бъде много по-мъжествен и мощен,
особено в изпяването на фрази като „бой решителен за цялата война“,
която трябва да прозвучи мощно и бойко. Темпо. Композиторът е дал в
партитурата общи насоки за темпото на пеене, в рамките на което
певецът да интерпретира ролята. За „О, луна“ скоростта е ♩ = 48 , съответстваща на спокойно, нито бързо, нито бавно изложение. „Тази вечер е решителната битка» пък е с темпо на марш, което предполага
при изпълнение да се съблюдава съответния ритъм. „Любовта ми докрай ще те следва» има три вида темпо: ♩ = 52, ♩ = 60, ♩ = 66, които не
се различават значително, но са част от процес на постепенно ускоряване, което значи, че изпълнителят трябва постъпателно да усилва
емоционалността. Тембър. За да се контролират характеристиките
на тембъра, са необходими солидни умения. Когато диапазонът на музикалната фраза не е голям, за изразяване на изящност, топлина и нежност обикновено се използва леко приглушен тембър; при диапазон повече от четири интервала за изразяване на радост, порив и силни емоции се използва ярък и гъвкав тембър. Например при изразяване на нежната женска същност на Мулан обикновено тембърът е деликатен и
трогателен. Когато Мулан трябва да се прояви мъжественост и непоколебимост, гласът ú става ярък и отривист. Стил. Във всяка опера се
отразява характерна етнокултурна характеристика, дух на времето и
начин на мислене. За актьорите е много важно да са вникнали в цялостния стил и звучене на операта. „Хуа Мулан“ – версия на хънанския традиционен театър юдзю. Затова не е чудно, че някои от пасажите в операта са в характерна за хънанския театър стилистика, от което след-
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ва, че изпълнителите трябва да имат познания за този регионален театър, включително да са усвоили някои специфични за него вокални прийоми. „Жунцян„33 е художествена техника на изразяване в певческото
изкуство, за която са характерни много традиционни китайски черти.
Техниката се използва с цел да бъдат спазени специфични критерии,
така че пеенето да бъде естетически издържано. Въвеждането на
„жунцян“ обикновено се случва, за да се придаде емоционална окраска на
изпълнението или да се изрази основен тон, повлиян от характерни
местни традиции. Твърдението, че „музикалната партитура записва
само рамката на мелодията, а задача на певеца е да пресъздаде емоцията при изпълнението“ пояснява, че в процеса на пеене, прилагането на
техниката „жунцян“ своебразно „полира“ фразите и тоновете с цел
по-доброто звучене на произведението. Това е една незаменима техника за художествено изразяване, използвана при пресъздаването на характера на Хуа Мулан в операта „Мулан“. Поради това „жунцян“ е не
само пеене на музикални ноти, а техника, с която се предизвиква по-голям емоционален отговор в публиката. В обобщение, правилното използване на „жунцян“ може не само да обогати изпълнението и да изрази
емоциите на героите, но също така то служи да покаже музикалния културен колорит на местните и националните особености на Китай.
Това дава възможност на китайската народна музика да бъде интегрирана на световната сцена.
Драматичен монолог - в мащабната симфония „Мулан“ повечето
монолози са събрани в четвърто действие, чиято тема е възпяване на
мира. В първите три сцени изпълненията на симфоничния оркестър и
хора заменят откровените монолози. Но в четвъртата сцена, след
като Хуа Мулан и Лиу Шуанг сключват брак, са добавени много монолози, които описват войната и насърчават мира. Големите драматични
монолози на Хуа Мулан в операта „Мулан“ са не само един рецитал, но и
силен разказ и откровен емоционален монолог. Изискват се неоспорими
умения и техники както за правилното изпълнение на репликите с правилната интонация, така и за пресъздаването на емоционалните възходи и падения на героите. Пауза „Той си отиде, заспа вечен сън в онази
студена земя, но думите му останаха в сърцето ми като слънце, за да
ми припомнят, че светлината е напред.“ След думите „вечен сън“ настъпва пауза, която има за цел да изрази болката на Хуа Мулан от смъртта на нейните другари, както и омразата ú към войната. Правилното
33
Отнася се до използването на определени композиционни техники или певчески умения, с цел по-добро звучене на пеенето

20
21

207

20 ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ
21 изпълнение на тези драматични монолози, посредством промяна на интонацията на гласовете на актьорите, акцентиране върху определени
фрази, паузи и други техники, разкриват пред публиката пораженията,
които войната нанася на хората. Сценично представяне - когато създават образи на сцената, от актьорите се изисква да „влязат в тялото на своя герой“. Самият режисьор на операта „Мулан“ Гао Мукун е
работил в Пекинската опера и се е превъплъщавал в образи на военен
генерал, офицер, герой от войната. Той неслучайно добавя елементи от
традиционната китайска опера като „жестове“, „поза на тялото“,
„стъпки/походка“ и други елементи в своята опера, така че всяко движение на Мулан да бъде изпълнено с характерни особености за нейния
образ.
В „Поема за Мулан“ симфоничната музика е основата, но освен това
с оглед на конкретната сцена са вплетени и интегрирани елементи от
мюзикъл, драма, оратория, ситуативна комедия, танци др., внасяйки
нови акценти в старинната легенда.
Пеенето и сценичното поведение дължат много на автентично китайската стилистика и придават достоверност и пълнота на действието. Още по-важно е, че „Поема за Мулан” придава по-обобщено и актуално звучене на тази иначе конкретно исторически и културно ситуирана история. Древната китайска легенда е описана от гледната
точка и мисленето на съвременните хора, като цялостно се засяга темата за войната и мира, изразяват се възвишените човешки стремежи
към правда, добро и красота и така старинният сюжет придобива актуално звучене.
За разлика от всички дотогавашни опери, „Поема за Мулан“ е великолепно произведение с мащабни сцени на фона на симфонична музика,
възпяващо героизма и добродетелите на китайската жена, въплътени
в един-единствен персонаж. С новаторската си форма операта прославя великата китайска култура и народностен дух и разкрива благородните пориви не само на чедата на Китай, но и на цялото човечество:
любовта към живота, стремежа към правда, добро и красота, призива
за мир и справедливост.
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Славеят от Черногорово34

Владимир К. Владимиров 34
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив
Резюме: Текстът очертава професионалните качества на един от пионерите в тамбурджийското ни изкуство – Игнат Куков. Акцентът е
върху творческите му постижения и особености на стила.
Ключови думи – тамбура, архаичност, традиция, изпълнителски маниер, Пазарджишка фолклорна област.
Abstract: The text outlines the professional qualities of one of the pioneers in
our tambourа art - Ignat Kukov. The accents are on his creative achievements
and characteristics of styles.
Key words: tambourа, archaicness, tradition, performing style, Pazardzhik
folklore region.
За пръв път се срещнах с него преди малко повече от десет години,
на един от летните фолклорни семинари, чийто домакин бе нашата
АМТИИ. Игнат Куков пристъпваше някак неуверено на сцената с двуструнната си тамбуричка пред любопитните погледи на чужденците,
пристигнали в Пловдив, за да се докоснат до фолклорната ни традиция.
И засвирвайки своите стари мелодии от Пазарджишко сякаш омагьоса
публиката. Един от тях, американец, дошъл да изучава тайните на
тамбурджийското изкуство, в една от паузите на свирните на бай
Гатю35 се обърна и възторжено ми каза: „Удивителен е, за него трябва
да се напише книга!”. Честно казано, тогава все още недоумявах какво
толкова намират в семплото му, старовремско свирене тези чужденци.
Трябваха ми още няколко години като лектор на семинари да общувам с
тях, за да осъзная, че всъщност те идват в България не за да изучават
майсторския, виртуозен модерен стил на свирене. Повечето от тях
търсеха да се докоснат и попият от старата, самобитна традиция,
носеща полъх на отминали времена и лишена от самоцелна виртуозност и показност. Традиция, която днес все повече изчезва с изгубването на нейните автентични носители. Именно такъв бе мотивът и за
неподправения интерес към Игнат Куков и неговото „чуруликане”.
212
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Много често самият Игнат Куков скромно нарича свиренето си „чуруликане”.
Така се обръщат към Игнат Куков по-младите колеги.
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Вниманието към него датира от 2013, когато журналистът Николай
Чапански включва кратка биографична справка в книгата си „Кой кой е
в българската народна музика”. През 2019 г. излизат още няколко публикации от същия автор, свързани с юбилея на Куков.
В книгата „Българската тамбура. Тайнство и вдъхновение” авторът Краси Желязков прави опит за кратък, но доста повърхностен, анализ на стила на Игнат Куков, а събраната и представена информация за
него е „твърде оскъдна” [Желязков, 2014:151]. Като последователен критик на изследователските опити на Желязков в изучаването на явленията и процесите около тамбура у нас, бих казал само, че и в случая не е
подходил особено задълбочено към един от обектите си на проучване
– Куков. Пенсионер, прекарал последните 30 години в един от пловдивските квартали и който с малко усилия би могъл да открие и почерпи от
първо лице автентична информация, която би била интересна за публиката. Вероятно поради тази причина е и фриволната интерпретация по
отношение на Игнат, който според автора „наследява тънкостите на
инструменталното майсторство от своя баща и дядо” [Желязков,
2014:151]. Самият Куков обаче споделя, че дядо му се е споминал доста
преди да се роди той и никога не е свирил на тамбура.
Именно подобни „бели петна” в историографията на нашето фолклорно изпълнителско изкуство се надявах да запълни излязлата в края
на 2020 година, „монография” на проф. Костадин Бураджиев и проф.
Любен Досев „Игнат Куков – моите щастливи мигове с музиката и с
тамбурата”. Прочитайки я внимателно и с неподправен интерес останах с усещането, че до имената на създателите на „монографията”
липсва и това на самия автор на текста – Игнат Куков. Един уважаван
музикант, извървял колоритния си творчески път изключително в
Пловдив, а част от него, от 1981 до пенсионирането си през септември
1994 г., отдал и на нашата Академия.
Без съмнение книгата, предложена от колегите Досев и Бураджиев е
интересна с многото представени интригуващи и емоционални случки, в
които като герои виждаме и редица други знакови народни музиканти от
близкото ни минало. Всъщност Игнат Куков е пословичен сред колегите
със своите автобиографични тетрадки със записки, където той добросъвестно и своевременно е документирал паметни истории и събития, в
които самият той е участвал. Шансът да работят с тях, който е предоставил на двамата колеги, е уникален от гледна точка на неговата изключителна скромност и неподправена стеснителност. Ценни за младите
изпълнители биха били и седемте публикувани хора, част от тях на самия
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21 бай Гатю. Наред обаче с биографичните бележки за събития като кон-
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цертни турнета, запознанства, весели ситуации и майтапи с колеги, ми
се искаше да прочета и позицията на авторите за това, което определя
самобитността на твореца Куков. Подобни липси в излезлите до сега
мемоарни очерци се надявам до някъде да компенсирам с настоящото изложение. Или кое друго /освен житейските му спомени/ е съществено и
заслужаващо да се знае за него от бъдещите фолклорни изпълнители.
Със сигурност, ако в качеството ми на професионалист, отдал съзнателния си живот на тамбурата у нас, не бях убеден, че истинските
изследователи дължат повече обективност и задълбоченост както на
тези, които ще четат, така и на самия обект на проучване. В случая –
Игнат Куков, един от последните живи представители на онова поколение свирачи, което постави основите на професионалното ни фолклорно изпълнителско изкуство.
Игнат Куков и неговите мелодии са дълбоко свързани и повлияни от
музикалната традиция на Пазарджишкия край, като фактически е единственият професионален тамбурджия, популяризиращ фолклора от
този регион. Вероятно е сред малцината свирачи в България, част от
устойчива поколенческа връзка – баща-син-внук, успял да усвои самобитния маниер на свирене от баща си Сотир, да го изпревари в свиренето [Бураджиев, К. Досев, Л. 2020:30] и да го предаде на сина си. За съжаление последният изоставя тамбурата, докато е студент в АМТИИ,
и прекъсва нишката на тази локална семейна традиция, просъществувала повече от 70 години.
И до днес в гилдията на тамбурите Игнат Куков е единственият,
който продължава да свири на по-стария тамбурашки строй: c-f-a-d1, a
не на наложения с модерния стил на Румен Сираков d-g-h-e1. Благодарение
на тази особеност в пиесите му срещаме и колена в необичайни за народния оркестър тоналности – например F moll /номер 14 в “Щърковско
хоро”/. Вероятно и благодарение на по-слабото напрежение в струните
при по-ниския строй, водещо до по-малко влагано усилие при свирене
през годините практика, е успял да съхрани ставните си връзки и мускулна еластичност в ръцете. И навярно поради това той е сред малцината, които все още могат да посвирват и на 86 годишна възраст.
Игнат Куков е сред малкото професионални тамбурджии, който не
е изкушен от наложилата се от 70-те години на миналия век тенденция, повлияна от възхода на сватбарските оркестри – да свири и на
китара. Той никога не „изневерява” на инструмента си и това също му
позволява максимално да съхрани своя оригинален изпълнителски маниер. Перото в дясната ръка държи със стария хват – само с палец и по-
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казалец, типично за самоуките тамбурджии от Пиринския край, което
също влияе на тона му. Или както той самият скромно споделя в тази
връзка: „... Така и не се научих да свиря с правилната постановка на
Румен /Сираков – бел. авт. /”. Много често, за да подсили архаичното
звучене на инструмента, използва и пера, издялкани от черешова кора.
Силната връзка с традицията се вижда и в използваните от него
тамбури. Тази, с която обикновено свири, е изработена от Иван Кацаров
/на снимката първата от ляво/. Много често „чурулика” мелодии с бурдон
на архаичната си двуструнна тамбура36, издълбана от баща му /втората
от ляво/. Куков пази още една тамбура от него, впоследствие репарирана от известния в миналото пловдивски майстор Манахил Кръстев. Има
и две осемструнни, направени от същия лютиер /двете най-вдясно/.
Инструментариумът му, заедно с обстоятелството, че използва по-ниския строй, го прави разпознаваем и със специфичния му изпълнителски
тон. Установен факт е, че в последните 30-40 години почти всички тамбурджии у нас – професионалисти и любители, свирят на тамбури, изработени от доайена от Габрово – Стефан Стефанов, в това число и синът
на Игнат – Сотир. Това донякъде води до унифициране на звученето на
тамбурашката ни гилдия, от което Куков определено се отличава.
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36
Тези образци отдавна са излезли от употреба, като друга подобна регистрирах на събора „Пирин пее” Предела през 2010 г.
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21 Стилът му на изпълнение е самобитен и необичайно семпъл, като
от орнаментите обикновено използва само морденти /предимно с
първи и втори пръст/; трилери – единични и двойни на полутон и понякога типичното приплъзване с първия пръст при придвижване на г. 2
или хиатус в мелодията към втора струна. В маниера му липсват украшения като форшлази, нахшлази и групета, не орнаментира с четвърти пръст. Мелодиите са прости, с преобладаващо постепенно
движение, изложени основно на първа и втора струна. Това вероятно
е повлияно и от бурдонното свирене, което често използва при солова интерпретация. Част от тях – предимно в размер 2/4, са с три
тактови фрази, което води не до популярната „квадратна” четири/
осем/шестнадесет таткова структура, а до десет или дванадесет
тактови колена. Предпочитани тоналности са Fis moll37, Е moll, A moll,
H moll. От мажорните – D, E и А dur, а в макам хиджас от D и А.
Очевиден е превесът на минорните тоналности, а предпочитането
на една или друга е в зависимост от строя и апликатурното удобство
за съответната мелодия. Тонът му е кратък, би могло да се каже дори
насечен. Темпата са бързи, но не подбудени от самоцелна виртуозност, а за да пресъздаде максимално ярко танцувалния характер на
изпълняваните от неговия край мелодии.
През периода на работа в Радио Пловдив той се изявява не само
като изпълнител, но и като аранжор. Участва активно като такъв и
в първите записи на Иво Папазов и Мария Карафизиева, Петър Ралчев
и Георги Янев в радиото. Има и цяла аранжирана пиеса за соло тамбура и народен оркестър – „Щърковско хоро”, предоставена за изпълнение на Академичния народен оркестър през 2020 г. Една пиеса, показваща ни нивото на самоусъвършенстване и усет за народния оркестър, постигнати от самоукия музикант от село Черногорово.
Игнат Куков навярно е единственият музикант от неговото поколение, който през 2009 година /вече над 70-годишен и 56 години
след първите му записи в Радиото/ записва, тиражира и разпространява свой солов компакт диск със седемнадесет изпълнения, инспирирани от фолклора на родния му Пазарджишки край. Аранжиментите
отново са негови, но сега вече със съвременно, електронно звучене /
благодарение използването на синтезатор/, а в записите участват
и известните виртуози Георги Янев /цигулка/ и Петър Ралчев /акордеон/. Тук би следвало да отбележим факта, че в тези записи той
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Тази тоналност се очертава като емблематична за инструменталната музика в Пазарджишко.
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свири и на тамбурата на сина си, настроена на по-високия строй.
Както самият споделя, заради тоналностите на самите пиеси и
апликатурното удобство е по-удачно да бъдат изсвирени в случая
така. Това обстоятелство го откроява като един от малцината
тамбуристи, смело използващи и похвата „скордатура” в практиката
си, основно при солово изпълнение. Към звукозаписната му дейност
трябва да отбележим соловите му записи с ОНМ при БНР на
„Пазарджишки бучимиш” и “Черногоровска копаница”. Също и дуетите
му с акордеониста Борис Христев – Дебърска ръченица и Брациговско
хоро, издадени на грамофонна плоча през 70-те години на миналия век.
В края на 90-те осъществява записи съвместно с гъдуларя Георги
Гарджаров, разпространявани на компакт диск в САЩ.
И за да придобие личността на Игнат Куков още по-релефни очертания, в настоящото изложение си позволявам да споделя и мненията
за него на двама емблематични съвременни фолклорни музиканта.
Ето какво казва тамбуристът от ОНМ при БНР Ангел Димитров:
“През 1988 година бях приет да следвам във ВМПИ-Плодвив /сега
АМТИ/, където съдбата ме срещна с един много добър и земен човек
– тамбуриста Игнат Куков – и няколко години свирихме заедно рамо
до рамо в представителния оркестър на Академията. За мен Бай
Гатю е олицитворение на добротата, отзивчивостта и мъдростта.
Не помня някога в моя съзнателен живот да съм познавал и уважавал
по-добър колега и музикант от Бай Гатю и се прекланям пред неговата доброта и бащина обич!”
За Игнат Куков виртуозът на акордеона Петър Ралчев споделя:
„Едно олицетворение на доброта и човечност, това за мен е
Игнат Куков /бате Гатьо/. Той е музикантът, който ни помогна в
аранжиментите при първите ни записи с Георги Янев в Радио Пловдив.
Той е човек с голяма душа, носещ в себе си огромна обич към народната музика и вяра, че тя е най голямото богатство на българите и ще
цитирам негови думи:
“Нека сме благодарни на Бог, че ни е дал тази дарбичка, на кой
повече на кой по малко, да свирим, да създаваме музика и оставим на
следващите поколения и на света музиката, която ни е вълнувала и
която според нас заслужава да е жива и да не се забрави.”
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Вместо заключение ще си позволя да споделя професионалното
си убеждение, че всеки истински изследовател дължи повече обек217
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21 тивност и задълбоченост както на тези, които ще четат, така и на
самия обект на проучване. В случая – Игнат Куков, един от последните живи представители на онова поколение свирачи, поставило основите на професионалното ни фолклорно изпълнителско изкуство.
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Диагонална дисекция на почерка на един гайдар
д-р Иван С. Георгиев
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, Пловдив
Резюме: Докладът разглежда част от творчеството на гайдаря Никола
Атанасов, който е един от най-известните представители на българското гайдарско изкуство, оставил трайна диря с неговото творчество. Анализирани са някои от най-известните му произведения показващи неговата надрегионална определеност, детайлност в познанията
му за диалектните специфики и илюстрират техническите и импровизационни качества на Никола Атанасов.
Ключови думи: Никола Атанасов, гайда, гайдарски стил
Abstract: The paper reviews part of the bagpiper Nikola Atanasov musical
works. He is one of the most renowned representatives of the Bulgarian
bagpiping art, who has left a significant trait with his work. Analyzed are some
of his most famous pieces, demonstrating his beyond local determinism,
precision in his knowledge of the dialect specifics and works that demonstrate
the technical and improvisation qualities of Nikola Atanasov.
Keywords: Nikola Atanasov, bagpipe, bagpiping style
Проучвайки еволюционните процеси при гайдарския стил, неизменно се появява името на Никола Атанасов – гайдар, оставил трайна диря
в гайдарското изкуство. Роден е в с. Острец, Търговищко на 11.02.1937
г. „Израснал в семейство с музикални традиции и уважение към фолклора. Баща му Димитър е майстор-гайдар, брат му Антон също гайдар, а
майка му Станка е талантлива изпълнителка на песни от Търговищкия
край.” [Чапански, Н., 2013: с.179] Родителите му са преселници от
Еникьой – днешна Турция. От изследванията на различни фолклористи
знаем, че „…балканските преселници се настаняват, общо взето, на
запад от линията Търговище – Разград – Кубрат. На изток от тази
линия намираме повече тракийски заселници, дошли от турската част
на Източна Тракия…“ [Стоин, Е., 1981: с.320], какъвто е конкретният
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21 случай. Макар роден и израснал в Северна България, стилът на Никола
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Атанасов е „чисто тракийски“ по негови собствени думи. Наследил го е
от баща си и по-големия си брат, от когото се е учел.
Известно е, че „…репертоарът на изпълнителите-инструменталисти има пряка обществена подчиненост и регионална характеристика“ [Кауфман, Д., 1982: с.108] и животът на Никола Атанасов доказва
тази теза. Подчинявайки се на обществената необходимост от музика
от всички области на България, изпълнителят още в ранна възраст
надскача тясната си регионалната принадлежност и може да бъде определен като „надрегионален“ гайдар, като същевременно съумява да
пресъздаде специфичната диалектност на всяка изпълнявана творба.
От многобройните интервюта, давани пред различни медии, включително и пред мен, ясно личи пристрастието му към музиката, интонациите, мелизматиката на тракийска фолклорна област.
„По мелодически строеж тракийската народна песен е близка до
песните на останалите песенни области. Преобладава постепенното
движение … Обичайните, хороводните, жетварските песни са в тесен
тонов обем — кварта, квинта, с превес на минорния или фригийски тетрахорд. Не рядко се срещат мажорният миксолидийски тетрахорд и
пентахорд и хроматичният тетрахорд с увеличена секунда (хиатус)
между II и III степен. … Бавните тракийски песни често са характерни
с двуладов строеж — първата мелодическа редица очертава един лад,
втората — друг лад…“ [Кауфман, Н., 1970: с.61] Тези специфични особености на тракийската мелодика са запазени в интерпретациите на
Никола Атанасов. Метроритмичното разнообразие, характерно по-скоро за коледарския цикъл в Тракия, е типично за свирнята на големия изпълнител. И все пак голямата страст на Никола Атанасов са безмензурните мелодии.
В дисертационния си труд „Гайдарското изпълнителско изкуство
във Варненско и Шуменско“ Милко Няголов казва: „…Безмензурните мелодии за гайда са една голяма част от гайдарското изпълнителско изкуство в Североизточна България. За тяхното интерпретиране са необходими техническо майсторство и импровизаторски талант. Не
случайно за добър изпълнител се счита този гайдар, който умело се
справя с бавната гайдарска мелодия…“ [Няголов, М., 2018: с.110].
Една от емблематичните пиеси на Никола Атанасов е „Стар свекър Янки думаше” – по песента, известна в изпълнението на Недялка
Керанова. В нея той показва завидно техническо майсторство в интерпретирането на музикалния материал.
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Стар свекър Янки думаше
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Никола Атанасов

„Малко по малко музикантите, акомпаниращи на народните певци,
налагат стил на подход към автентичния песенен образец, който ще
се заимства десетилетия наред. Стил, характеризиращ се с максимално запазване на автентичния първообраз, съчиняване на авторски
припеви, съобразени със стилистичните и регионални особености на
обработваната песен, ладовата й принадлежност, характерната и
метроритмична структура. Всичко това – представено като естествено и логично продължение на песента, на равностойно съавторство
с анонмния народен творец” [Славинска, Рада, 2009: с.11] Подходът на
Никола Атанасов към песенния първообраз наистина е еталонен по отношение на начина му на третиране. В инструменталното изпълнение
върху песента „Стар свекър Янки думаше“ мелодията се разгръща върху звукоред с амбитус чиста октава от g1 до g2, което максимално го
доближава до песенния първообраз.
Цялото построение е изградено от две несиметрични полуизречения, които дублират буквално мелодичния скелет на песента.
Импровизационният талант на Никола Атанасов проличава най-силно
именно в такива моменти. Ако сравним няколко негови записи на тази
мелодия ще открием съществени разлики в мелизматиката. Неслучайно
в настоящия доклад съм подбрал няколко заглавия, илюстриращи импровизационните му умения. Ние се учим от най-добрите и конкретният
пример е прекрасна илюстрация на свободата в интерпретацията.
“Днес, когато естествената среда на фолклора (седянката, мегданското хоро, сватбата и др.) вече не съществува или е коренно променена, а от друга страна някогашната регионална затвореност е заме-
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21 нена от една интензивна комуникация под въпрос е поставена уникал-
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ността и неповторимостта на фолклора във всичките му многообразни
изяви.” [Димчев, Валери, 2017: с.209]. Част от тези автентични „изяви”
представлява и интерпретаторският дар на изявените изпълнители.
Постèпенната мелодична линия на разглежданата творба се развива в почти целия диапазон на гайдата – обхващащо двата ú регистъра
– и целия апликатурен обхват на гайдуницата. Мелодията започва от
IV-та степен на общия звукоред. Мелодическата линия на първо полуизречение определя хроматичен тетрахорд в хиджас от „ре” с подтоничен тон. Петата степен на звукореда („ре”) поема функцията на временна опора и основна степен на макама. Наличието на подосновен
тон, отстоящ на интервал г.2, подчертава неподправената му същност. Развитието във второ полуизречение е диатонично, което създава усещането за биладовост. Неустойчивостта на V-тата ладова
степен създава интонационната връзка между различните тонове родове в двете „половини” на мелодята и е отражение на българския изпълнителски гений. Смесицата на два тетрахорда – хроматичен и диатоничен – може да бъде изтълкувано и като макам карджагар с неустойчиви V-та и VI-та степени, но тъй като в разгърнатите ни автентични първообрази често се наблюдава биладовост, в коментирания пример относителната завършеност на полуизреченията и подчертаването на опорните тонове говорят по-скоро за смесване на два
тонови рода.
Биладовият строеж и променливостта на степените дава възможност на Никола Атанасов за богато украсяване на мелодичната линия,
включващо изпълнението на орнаменти с променящи се съотношения
между тоновете. Неслучайно мелодията на „Стар свекър Янки дума“ се
е превърнала във визитна картичка за Никола Атанасов, с която той
демонстрира майсторство и импровизаторски качества. С изпълнението на тази мелодия известният ни гайдар получава през 1955 във
Варшава сребърен медал на фолклорен конкурс.
Липсата на метрум не лишава мелодията от пулсация, съотносима
с певческа фраза, подчинена на личния изпълнителски усет и богата
практика на Никола Атанасов. По този начин се оформят две полуизречения, като във второто имаме наличие на две ясно изразени мелодически построения със своите опорни тонове, подчинени на вокалното
фразиране. Инструменталната интерпретация е организирана по основните принципи в изграждането на формата за българския инструментален фолклор – буквално и видоизменено повторение.
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Друга известна негова пиеса е „Грънчарско хоро”. Тя в голяма степен би могла да илюстрира техническите и импровизационни качества
на Никола Атанасов.
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Музикалният материал се излага в рамките на интервал м.7, като
още в първото коляно ни се демонстрира владеенето на рядко срещан
изпълнителски похват – изпълнението на извънгрифов тон (си бемол).
Извънгрифовите тонове са рядко срещан похват, присъщ само на големите изпълнители. Мелодията се движи по степените на септахорд.
Общият звукоред представлява комбинация от хроматичен секстахорд
(хиджас) с подтоничен тон и диатоничен дорийски тетрахорд с подтоничен тон, с фригийско наклонение във финалния момент. Общата ладова тоникалност и звуковисочинната еднаквост на подтоничния тон
създават своеобразна интонационна монолитност, много присъща за
изпълнителски почeрк на Никола Атанасов. Друг похват за демонстриране на майсторство и импровизаторски талант е разнообразяването
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21 на метроритъма, демонстрирано в третото коляно, чрез сгъстеното
използване на триолови раздробявания на двувременните групи. И в
тази инструментална пиеса биладовата организация разрешава на големия ни гайдар максимално разширяване на палитрата от украсителни елементи.
При прослушването на записи на Никола Атанасов, предоставени
ми от БНР, огромно впечатление ми направи изпълнението на Марковски
мелодии. Стиловата чистота на интерпретацията, характерното
шопско „натрисане”, съчетани с виртуозитет и интонационна коректност, превръща произведението в еталонно.
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„Шопските мелодии, общо взето, са твърде примитивни. Много от
тях имат малък тонов обем – дихорд, трихорд, тетрахорд или пентахорд. …Най-голям брой песни в Средна Западна България имат тонов

SPRING SCIENTIFIC READINGS

обем квинта, но като тетрахорди с подтоничен тон. Тонов обем квинта без и с подтоничен тон също срещаме в песенния материал на разглежданата област.“ [Стоин, Е., 1981: 90]
В унисон на гореспоменатото Никола Атанасов разгръща инструменталната пиеса в рамките на звукоред с амбитус голяма секста, а
ако прибавим и характерните „подлагания”, амбитусът се разгръща до
октава. Мелодията започва от III степен на дорийски лад от „ре” и се
развива върху пентахорд с подточничен тон.
Формата на инструменталната пиеса се развива в няколко мелодични построения, които независимо от безмензурната метроритмична организация, напомнят колянна структура. В процеса на изграждане
откриваме действието на принципа на повторението (буквално и варирано) и принципа на контраста. По този начин в музикалното изложение
имаме представени 3 „колена” и техните варианти. Като главна опора
в края на всяко повторение се явява I-ва степен на лада, чиято стабилност в ладовата организация се затвърждава както от местоположението ú, така и от нейната трайност. А непрекъснатото приключване
на подосновния тон във вид на нахшлаг е явен признак, че импровизацията продължава. С други думи – играе ролята на импулс, двигател на
последващото развитие.
От направените анализи на посочените мелодии става видно, че
Никола Атанасов няма предпочитания към регистрите на гайдата.
Съвършените му технически умения са демонстрирани във всяко едно
негово изпълнение. В цялостния фонд от записи, останали ни в наследство от него, се наблюдава демонстрация на виртуозни гайдарски техники, богата орнаментика, извънгрифови тонове, динамика пианисимо,
владеене на „кърма“ върху 8-ми грифов отвор, имитация на шопското
натрисане и др. и това представлява малка част от арсенала на несравнимия инструменталист. За богатите възможности за нюансиране свидетелстват негови спомени от 1962 година. В зала България
като солист на Оркестъра за народна музика към БНР под диригентството на Коста Колев, Никола Атанасов използва динамика пианисимо
за първи път в страната, за което е поздравен лично от Костадин
Варимезов.
От дискографска справка на пиесите, записани в БНР, се убеждаваме в надрегионалната насоченост на Никола Атанасов като изпълнител. Срещата му с музиканти като Атанас Вълчев, Румен Сираков, певиците Янка Рупкина, Надежда Хвойнева, Надка Караджова и др., изискванията за мултиспектърна насоченост на оркестрите, в които
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21 работи и изискванията на новото време, изграждат репертоара му
като изпълнител. Най-голямата част от записаните в БНР пиеси са
тракийски, но срещаме и пиеси от различните фолклорни региони на
България – шопски, пазарджишки, пирински, добруджански, северняшки,
родопски.
Годините съвместна работа с най-добрите фолклорни инструменталисти и певици го обогатяват като изпълнител и това бива демонстрирано в записаните от него мелодии. Независимо от надрегионалната си нагласа, диалектното разграничаване, характерната за региона орнаментика, познаването в дълбочина на ладовата основа и др., го
нареждат до най-добрите диалектни изпълнители и го превръщат в
еталон за „модерен гайдар“. Запазвайки връзката с песента, Никола
Атанасов доизгражда своите пиеси с авторско виждане и усет за мяра,
демонстрира перфектно познаване на инструмента и неговите възможности и ни принуждава да се учим от него.
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Предаване на нематериалното културно богатство
и методите, използвани от учителите по народни
инструменти в град Варна
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Паолина Кр. Василева – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“
Резюме: Текстът отразява възникването на формалното обучение по
фолклорни инструменти в град Варна. Акцентът е върху съхраняването
и предаването на нематериалното културно наследство. Очертават
се тенденции в обучителния процес чрез използването на новите технологии – интернет, музикален софтуер, електронни тунери и други.
Някои от описаните методи са иновативнии проверени в непосредствената работа на учителите. Позволяват коригиране на неточности в интонацията при свирене на инструмент и допринасят за ограмотяването по отношение на дешифрирането на нотен материал. В
текста е използван методът на прякото интервю, както и включеното
наблюдение с цел по-задълбочен анализ на разглежданата тема.
Ключови думи: обучение по народни инструменти, училища, в които се
изучава фолклорното изкуство в град Варна, педагогически методи,
нови технологии.
Folkinstrumenteducation, folkschools of the town
of Varna, pedagogical methods, new technologies.
Abstract: The text is reflected in the formalfolk instrumental education in the
town of Varna. The focus is storage and transmission on to the intangible cultural heritage. The tendencies in the educational process are outlined through the
use of the new technologies-internet, music software, electronic tuners and
others. Some of the described methods can be innovative and tested in the
immediate work of teachers. Allow to the correction of inaccuracies in the intonation when playing an instrument and contribute to literacy in terms of interpretation musical material. The text uses the method of direct interview, as well as
the included observation in order to further analyze the topic of comment.
Първите опити за обучение по фолклорен инструмент са правени
от самоуки музиканти, доказали своето майсторство с участието си
на празници, събори и панаири. Основният принцип на заучаване бил слу-
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21 хово-подражателният. Започвало се като се изсвири цялата мелодия
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от „учителя“, а после се раздели на части. Най-често от по осем тактa, а при нужда и на още по-малки откъси от по четири такта, като
същевременно се набляга и на орнаментиката. В миналото това заучаване на мелодии се осъществява спонтанно и ежедневно, като в
най-ранна детска възраст става под формата на игра. Това потвърждава и американският изследовател Дона Бюканън, която споделя в своя
труд “Performing Democracy”, че чрез обучение и изучаване от подрастващите на живота и бита на предците им, се постига запазване и
овладяване на фолклорната ни музика. До преди 60-70 години при този
процес момичетата се учат единствено на певческо изкуство, а момчетата – да свирят на музикални инструменти. Те експериментират
по свой собствен начин, като черпят знания от по-възрастни и опитни
музиканти, свирещи на полето, по сборове и седенки. Първоначално използват за обучението си свирки, а след това и по-сложни аерофонни и
струнни инструменти. Но това бил неформален процес и поради тази
причина момчетата считат себе си за самоуки [Buchanan, 2006,
p.83-86].
До средата на 50-те години на миналия век изпълнителите любители са нотно неграмотни. Със създаването на Държавния ансамбъл за
народни песни и танци „Филип Кутев“ през 1951г. се слага началото на
професионалното фолклорно изкуство. Във всеки край на страната се
създават ансамбли и това води до нуждата от професионално подготвени музиканти, които да предават фолклорното ни наследство. Поради
тази причина се създават фолклорните училища в град Котел и село
Широка лъка. Това потвърждава и Владимир Владимиров – първият директор на музикалното училище в град Котел, който споделя, че едно
от предимствата на слухово-подражателния метод, използван от първите преподаватели по народни инструменти в училището дава възможност за творческо пресъздаване на музикално-фолклорните образци. [Владимиров, 1974, с.206].
Друг фактор за развитие на фолклорната традиция е подкрепата
на държавата и партията след средата на 50-те години на XX век, когато „ ... управлението на страната и властта е в ръцете на
Българската комунистическа партия в лицето на Политбюро и
Централен комитет на партията (ЦК на БКП), които вземат стратегически решения за бъдещето на страната, на отделни отрасли и сектори” [Колев, 2020, с.271]. Най-добрите практически умения могат да се
придобият в специализираните училища по фолклор създадени в град
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Котел през 1967г. и село Широка лъка през 1971г. Основната им задача
е да поддържат и популяризират националните музикално-фолклорни
стилове. През 1974г. във ВМПИ - Пловдив (днес АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев“) се открива специалност народни инструменти и народно
пеене. Възпитаниците на тези образователни институции се реализират не само като изпълнители във фолклорните ансамбли, а и като преподаватели в училища и музикални школи в различните градове. Найблизо до специализираните училища за фолклорни изкуства, са училищата, в които има профилирани паралелки за изучаване на фолклорна музика като СУ „Любен Каравелов“ град Пловдив, 144СУ – град София, СУ
„Екзарх Антим I“ град Казанлък и други. Разликата между тези училища
и специализираните в Котел и Широка лъка се състои в самата атмосфера и обстановка, а също и в начина на отседналост на ученика и ежедневното съвместно свирене, което позволява на учениците да заимстват определени похвати един от друг. Животът в общежитие обуславя интерактивното и непосредствено общуване в неформална
обстановка, което дообогатява децата и спомага за по-добрите им
резултати.
Училища с разширено изучаване на фолклор се създават и в други
градове. Важен момент в работата на фолклорните специалисти е
свързан с подсигуряването на кадри. Това спомага за развитието на
жанра и популяризирането му в бъдеще за опазване на българските
традиции.
Днес музикалното възпитание и обучение се осъществява чрез
класна, извънкласна и извънучилищна учебно-възпитателна работа.
Създават се различни музикални школи, хорове, оркестри и ансамбли.
Участието на децата в подобни формации е начин за придобиване на
специфични знания и умения за изпълнение на народна музика. Провеждат
се и множество инициативи като музикални седмици, надпявания и конкурси. Те дават поле за изява, но са и мотивиращ фактор за изграждането им като музиканти. Желаещите да усвоят родния фолклор имат
все по-голяма нужда от специалисти.
В град Варна са сформирани три училища, в които се съхранява и
предава нематериалното ни културно наследство. Това са ОУ „Антон
Страшимиров“, СУХНИ „Константин Преславски“ и НУИ
„Добри
Христов“. ОУ „Антон Страшимиров“ е създадено през 1976г., а през
1994г. с ученици от пети клас се създават и фолклорните паралелки.
Техен създател е Николай Докторов – преподавател по кавал, заедно с
Теодора Манева – по гайда, Жечко Тенев – по гъдулка, Юлиян Желязков –
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21 по тамбура и Михаил Пашов – по народно пеене. В днешно време от ос-
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нователите е останал само Николай Докторов. В момента преподаватели в училището са: Недко Царев – по гайда, Симеон Симеонов – по
гъдулка и Георги Мановски – по тамбура. Учениците, които желаят да
свирят на български народни инструменти и да продължат музикалното си обучение след VII клас могат да го направят и в СУХНИ „Константин
Преславски“, създадено през 1988г. като хуманитарна гимназия. През
1999г. е създаден профил Музика от учителя по гъдулка Генчо Стоянов,
с цел тези, които завършват ОУ „Антон Страшимиров“ да могат да бъдат обхванати, продължавайки музикалното им образование след VII
клас. Учениците взимат участие във всички национални и регионални
фолклорни конкурси и са лауреати на престижни награди. Преподаватели
по народни инструменти днес са: Венелин Мутафчиев (по кавал), Драгни
Драгнев (по гайда) – завършили НУФИ село Широка лъка, Генчо Стоянов
(по гъдулка) и Георги Мановски (по тамбура) – възпитаници на НУФИ
„Филип Кутев“ град Котел. Друга институция за обучаване на деца с
музикални наклонности е и НУИ „Добри Христов“ град Варна, което е
изцяло профилирано. Създадено е през 1944г. като държавен музикален
институт за класическа музика. През 1956г. училището получава името
на бележития Добри Христов. Поради засиления интерес към фолклорапрез 2002г. се създава специалност „Народни инструменти“, а през
следващата година и „Народно пеене“. Създателят ѝе известният гайдарджия Диньо Маринов, познат не само в града, но и в региона като
радетел за българския фолклор и много добър изпълнител на гайда.
Преподаватели са: Николай Докторов – по кавал, Недко Царев – по гайда,
Симеон Симеонов – по гъдулка, и по тамбура- Даниела Инджова. Всички
завършили НУФИ „Филип Кутев“ град Котел, а впоследствие и
Академията в Пловдив. По-късно в училището е организиран прием на
деца от I клас. През учебната 2018/2019г. е открита и специалност
каба гайда – с преподавател Алексей Енчев, възпитаник на НУИ „Добри
Христов“ и АМТИИ Пловдив.
Мисията на учителите в тези училища е да запалят искрицата желание за усвояване на народен инструмент в учениците проявили интерес към българския фолклор.
Авторът Мария Борисова в своята книга „Проблеми на музикалната
памет“ анализира как изпълнението на музика се определя от слуховата
активност и двигателните възможности на изпълнителя. Според нея
основните задачи на обучението по инструмент са свързани с развитието на музикалните способности, изпълнителските умения и нави-
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ци. Българските народни инструменти са носители на старите фолклорни традиции и участват в музикалния живот на страната не само
в миналото, но и днес. [Борисова, 2019, с.102]. Отношението на децата
към музикалния фолклор се свързва с интересите на детето, с тези на
родителите му и с малките неформални групи, в които участва то. В
книгата „Децата и фолклора“ Мария Борисова, пише за водещата роля
на семейството при възпитаването на детето в усвояване на художествен опит [Борисова, 2013, с.27]. Лозанка Пейчева отразява в изследването си „Между Селото и Вселената“ уеднаквяването на изискванията в преподаването по народни инструменти по отношение на
постановка, техника и натрупване на репертоар [Пейчева, 2008, с.356].
В публицистичния си труд „Обучението по народни музикални инструменти“ Манол Тодоров набляга на факта, че народните инструменти са желани за овладяване и от младото поколение. Той класифицира
обучението в две групи – първата включва начинаещи, които не могат
да свирят, а втората е предназначена за хора, които владеят инструменталното изкуство, но не са нотно грамотни.
В процеса на изследването ми бе установено, че има няколко различни метода на преподаване на фолклорна музика, утвърдени от личния
опит на преподавателите по народни инструменти в град Варна. В
съвременния обучителен процес учителите използват широко в работата си иновативни методи и музикалните приложения в Интернет, за
да улеснят процеса на обучение и да провокират желанието за развитие на децата в тази сфера. Например младият преподавател по гайда
към читалище „Просвета“ в град Аксаково, област Варна – Никола
Георгиев широко използва електронен музикален тунер в обучението на
учениците си, за да усвоят умението да свирят вярно цели тонове.
Известен факт е, че гайдата не е темпериран инструмент и първото
условие за правилното обучение по него е свързан с постигането на
правилна интонация. За по-малките ученици Георгиев има своя собствена методика, наречена „къщата на нотите“. По този начин малките
деца лесно разбират къде „живеят“ нотите (на петолинието, което
той условно нарича блок), как се наричат те (използва познати имена
като Рени, Мими, Фани и т.н.), коя къде стои (условно казано на кой
етаж живее всяка нота), как си отключват, за да влязат в блока (с помощта на ключа сол) и др. За да бъде още по-разбираемо Георгиев използва различни цветове при обяснението, за да привлече вниманието
на децата.За по-лесно усвояване на тоновете от гайдуницата използва тетрахорда ре-сол, тъй като с помощта на тези четири тона деца-
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навлизат все повече в света на музиката. Никола Георгиев широко използва в работата си учебните помагала написани от Недко Царев (негов преподавател по гайда в НУИ „Добри Христов“ и вдъхновител да се
занимава с преподавателска дейност).
Преподавател с дългогодишен стаж, който прилага иновативни методи в обучението по народни инструменти е Даниела Инджова – учител
по тамбура в НУИ „Добри Христов“. За да провокира интереса към музикалното обучение на днешните деца, тя използва приложения с електронно пиано на смартфона и уебсайтове за видеосподеляне. Според Инджова
благодарение на информацията в Youtube вече има възможност да се придобие представа за изпълнителския стил и маниери на повече изпълнители, което допълнително би обогатило начинаещите музиканти.
По-различен подход при обучението на децата има Недко Царев –
учител по гайда в ОУ „Антон Страшимиров“ и НУИ „Добри Христов“.
Докато горе посочените преподаватели използват интернет за улесняване на обучителния процес, Недко Царев е привърженик на по-старите методи. Като основен в изучаването на народните музикални инструменти метод той смята дешифрирането на произведения на старите майстори гайдари. Чрез него те развиват музикалният си слух,
запознават се с шедьоврите на фолклорното ни изпълнителско изкуство и имат база, на която да стъпят при изграждането на свой собствен стил на изпълнение.
По-различен вариант при обучението се наблюдава при Генчо
Стоянов – учител по гъдулка в СУХНИ „Константин Преславски“. Същият
смята, че свиропеенето е важна част от обучението по инструмент за
развитие не само на техниката, но и на музикалния слух. По този начин
децата ще надникнат в съкровищницата на българския фолклор.
Опазването му особено чрез този метод довежда до душевно обогатяване, родолюбие и желание да съхранят българските фолклорни традиции. Неговият колега Симеон Симеонов стига до извода, че в усвояването на гъдулката децата по-лесно се справят с условно наречената втора пръстовка, при която тоновете фа диез и сол се изпълняват с втори
и трети пръст, а не с първата пръстовка – при нея същите тонове се
изпълняват с първи и втори пръст. Това Симеонов прави, с цел укрепване
на лявата ръка на детето и след 2 или 3 години децата вече могат да
използват и двете апликатури. Стоянов и Симеонов се придържат към
методиката на проф. д-р Тодор Киров, като всеки добавя и част от своя
опит, за постигане на по-лесно педагогическо взаимодействие.
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С по-различно разбиране за обучението на децата е Драгни Драгнев
– преподавател по гайда в СУХНИ „Константин Преславски“ – обучаващ
деца на възраст от 4 до 18 години. Той е привърженик на идеята за обучение по Интернет, чрез използване на софтуер за видео връзка като
Skype, Viber, Messenger и други. Този метод предполага по-голяма достъпност, гъвкавост и популяризиране на фолклорното ни изкуство. В
Ирландия Драгни Драгнев създава школа по гайда, в която обучава изцяло посредством интернет приложенията. Не се страхува да експериментира и преподава по този иновативен начин за разлика от по-старото поколение преподаватели, скептични към този вид обучение.
Както видяхме в следствие на пандемията от COVID-19 в началото на
2020 г. на всички деца и ученици се наложи да преминат към онлайн обучение, което се оказа работещ и интересен за тях метод, въпреки че не
може да бъде заменен от личния контакт. Същият подход бе приложен
и при обучение на студенти в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив.
От дългогодишната си практика като преподавател Драгни Драгнев
стига до извода, че децата трябва да имат на първо място инструмент, подходящ за тяхната възраст и желание да се занимават с него.
Подобно теза изказва и Владимир Владимиров, според който „При музициране с неподходящ по размер инструмент е много вероятно да се
заложат постановъчни проблеми и да се срещнат трудности, които да
окажат влияние в последващото развитие на свирача, демотивирайки
го...” [Владимиров, 2015, с.18]. Драгнев също отбелязва, че личният пример на преподавателя е водещ за мотивацията на всеки ученик. Затова
учителят има изключително важно значение за въвличането на детето
вмагията на българския фолклор особено чрез своя пример като концертиращ музикант.
От всичко изложено до тук може да се обобщи, че през последните
четиридесет години в град Варна се откроява възходяща тенденция на
развитие в обучението по народни музикални инструменти. Ученици и
от трите училища в града завоюват множество награди и са лауреати
на международни състезания и конкурси в сферата на фолклорното изпълнителско изкуство, което е повод не само за радост, но и за гордост. Благодарение на неуморния си и всеотдаен труд, преподавателите по народни инструменти допринасят за популяризирането на фолклорното изкуство днес и за запазването на нематериалното ни културно наследство.
По този начин може да се обоснове наличието на трите образователни институции във Варна, в които продължават да се обучават
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21 деца, имащи интерес към народната мъдрост, вплетена в българския
фолклор. Там те се възпитават да обичат, ценят, съхраняват нашите
традиции и с надеждата да ги предават в поколенията напред.
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21 Възможности на извънкласната и извънучилищната
дейност за художественото развитие и възпитание
на учениците
Зора Г. Янакиева
АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив
Резюме: Извънкласната и извънучилищната дейност обхваща онази
част от учениците, които проявяват художествени заложби и интереси в областта на визуалните изкуства. За разлика от урочните форми,
тя предлага много по-добри възможности за творческо развитие и възпитание на подрастващите. Обучението се осъществява по интереси,
с цел да удовлетвори специфични художествени потребности извън
учебната програма. Разнообразяването му с различни по характер учебни проблеми, задачи, материали и техники, го прави много по-мотивиращо и привлекателно за учениците, в сравнение с обощообразователната подготовка. Това разкрива и по-големите му възможности за постигане на целите на художественото образование и възпитание.
Ключови думи: извънкласна и извънучилищна дейност, изобразително
изкуство
Abstract: Extracurricular activities cover that part of the students who show
artistic talents and interests in the field of visual arts. Unlike the lesson forms, it
offers much better opportunities for creative development and education of adolescents. The training is carried out according to interests, in order to satisfy
specific artistic needs outside the curriculum. Diversifying it with different learning problems, tasks, materials and techniques makes it much more motivating
and attractive compared to general education. This reveals its greater potential
for achieving the goals of art education and upbringing.
Key words: extracurricular activities, fine arts
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Извънкласната и извънучилищната дейност в областта на изобразителното изкуство е необходима форма на обучение за решаване на
потребностите на определена част от учениците с художествени заложби и способности, с широки интереси в областта на различните
видове визуални изкуства. Тя се дефинират като “сложно, многопланово,
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специфично педагогическо явление с интегрален характер”, което обхваща свободното време на учениците през учебната година: “празничните дни, ваканциите и съдейства за пълноценното ú използване”…
“Възпитателният ú потенциал се свързва с изява и удовлетворяване на
широк спектър от потребности и интереси на всяко дете извън учебната програма” [МОН, 1999, с.4]. За развитието на художествените заложби е необходимо да се преосмислят възможностите за работа чрез
тези допълнителни форми на обучение, за да се оползотвори правилно и
пълноценно свободното време на учениците.
За разлика от класно-урочната система, извънкласната и извънучилищната дейност предлага много по-широки възможности за естетическо и художествено възпитание на децата и юношите. Основният
принцип за нейното осъществяване е свободата на избор, което я прави привлекателна, приятна и желана форма на обучение. Обединенията
по интереси в клубове, кръжоци, ателиета и т.н. създават предпоставки и условия за индивидуално творческо развитие, съобразно предпочитанията и способностите на учениците. Те се сформират с идеята да
удовлетворяват специфични художествени потребности чрез извършване на различни по характер творчески дейности. По-голямата инициативност и свобода за вземане на решения, успешното социализиране
чрез комуникиране и съвместна дейност в група, личностното развитие чрез индивидуализация на художествената подготовка, овладяването на определени изобразителни техники и експериментиране с различни материали, са част от предимствата на извънкласната и извънучилищната дейност, в сравнение с обучението в общообразователната подготовка. Тези предимства разкриват по-големите възможности за постигане на целите на художественото възпитание и
образование.
Различните форми на обучение: школи по изкуства, кръжоци по интереси, клубове, студии, секции, пленери, ателиета по графика, живопис, скулптура, декоративно-приложни дейности, посещения на галерии,
музеи и изложби, започват с правото на избор и ученикът сам решава, в
коя форма да участва и как да се реализира. Разнообразието и гъвкавостта на работа при тези форми, осъществявани на доброволен и самостоятелен избор, игнорират задължителните и принудителни норми,
характерни за занятията в редовните часове. И при тях обучението се
извършва по учебна програма, предложена и разработена от учителя,
която обаче предварително се съгласува и обсъжда с учениците.
Идеята, заниманията да съответстват на интересите и да удовлетво-
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разлики с рамковата учебна програма спусната от МОН, чрез която се
развива само общата художествена култура и грамотност в областта на изобразителните изкуства. Акцентът в извънкласната и извънучилищната дейност е развитието на творческия потенциал, на индивидуалните способности и умения чрез изобразителна дейност, съдържаща и интегрираща познания за нейното осъществяване. Фокусът
на внимание се поставя не толкова върху теоретичното изучаване на
художествените проблеми на сетивно-аналитична основа, колкото до
провеждането на гъвкаво обучение, в което преобладават художествено-практическите дейности, по-голямата свобода за себеизразяване,
добронамереното общуване и пълноценна комуникация, предлагащи
по-добри възможности за индивидуално личностно развитие.
В извънкласните и извънучилищните форми мотивиращо въздействие оказват:
RR правото за избор на учебни проблеми и задачи, на изобразителни
техники и материали;
RR ролята на участниците в планираната съвместна дейност при
работа в екип, което утвърждава доверието в групата;
RR поемането на отговорност, подкрепата от учителя, връстниците и родителите.
Като предимства за художественото развитие на децата в извънкласните и извънучилищните форми на обучение пред урочната система, могат да се посочат: намаленият състав от мотивирани ученици;
по-свободното интерпретиране на образователното съдържание; преодоляване на сухия дидактизъм и на традиционните за урока методи;
по-оптималното планиране на времето за всяка дейност, предвидено
за реализация на художествените проекти в материал; цялостното им
представяне в окончателен и завършен вид, което благоприятства експонирането им в училищни, регионални и национални изложби.
За провокиране на интереса в по-голяма степен се залага на стимулите за въздействие, на разнообразието от форми и подходи за мотивиране, на изобразителните задачи, които са желани, привлекателни,
съобразени с възможностите и потребностите на учениците.
Темите и задачите в учебната програма са избрани свободно, с оглед на предпочитанията на учениците. Аналогично на рамковата програма в урочните форми те следват реда, в който са планирани в разпределението на учителя, с тази разлика, че в общообразователната
подготовка темите имат задължителен характер.
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Материално-техническото обезпечаване на учебния процес, оборудването на учебен кабинет или ателие, е едно от условията за пълноценно провеждане на занятията. Без наличието на специално пригодено
помещение с работни места, материали и средства за работа, учебни
помагала, основни и помощни инструменти и пособия, е практически
трудно, дори невъзможно да се провежда ефективен учебен процес.
Творческата свобода в педагогическата работа на учителя, ценностните идеи, които той предлага за събиране на информация от различни източници, функциите му на консултант, партньор, сътрудник и
ръководител в художествената дейност, въздействието, чрез педагогическото общуване за постигане на целите и задачите, безспорно
провокира и мотивира участниците в индивидуалните търсения и решения. Съдейства за обогатяване на личностния им опит, което допринася за художественото възпитание и развитие на учениците.
В сравнение с часовете от общообразователната подготовка, в
извънкласните и извънучилищните форми се набляга на изучаването на
нови техники и материали в областта на изящните и на декоративно-приложните изкуства, и на възможностите за експериментиране с
тях, което разнообразява творческата дейност и допринася за надграждане на знанията и уменията. “Чрез използване на различни материали учениците придобиват знания за техните качества и свойства,
за техните технологични и изобразителни възможности” [Дамянов,
2003 а, с.31] “Знанията за материали и техники са предпоставка за усвояване на технически умения. Използването и прилагането на материали и техники формира и развива както общотехнически, така и частнотехнически умения за работа с тях. Съвкупността от тези умения
формира един от главните компоненти на фундаменталното умение за
изразяване в материал” [пак там].
Възможностите за избор на практически задачи обуславя работата
с конкретни материали и техники, което определя и тяхната взаимовръзка. Водещо значение обаче имат задачите, а не материалите, които
са само средство за изпълнението им. В извънкласните и извънучилищните форми много по-задълбочено може да се работи по изпълнението
на художествени проекти реализирани в материал, по-специално в областта на декоративно-приложните изкуства, за разлика от редовните
часове. По-ниският хорариум учебно време в общообразователната подготовка, както и задължителните теми в учебната програма, ограничават възможностите за реализация на художествените проекти в материал, поради което те остават само на ниво идейна скица, рисунка с
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разително изкуство нерядко се употребяват едни и същи материали,
без дори да се разнообразяват техниките. Последните пораждат различно естетическо въздействие, което завладява и заразява като стимул за творчество. Практиката показва, че децата обичат да експериментират, сами да откриват възможностите за работа с материалите, впечатляват се от интересните резултати, получени на случаен
принцип, които впоследствие се стремят да постигнат преднамерено.
Когато в обучението се ползват еднообразни материали, отчасти се
губи стимула за творчество, което нерядко води до скука.
Контактите на учениците с различните материали обогатява съдържателната и емоционалната страна на изобразителната дейност.
Така те овладяват нови изразни средства. Употребата на непознати
техники разнообразява обучението, прави го по-приятно и привлекателно, подпомага по-пълно да се изгради художествената грамотност
и култура, познавателните умения за тяхното идентифициране при
възприемане на художествените произведения.
Акцентът върху изобразителната дейност значително стеснява
времето за теоретично поставяне на учебните проблеми дотолкова,
доколкото съвместно да се обсъдят задачите, изискванията и инструкциите към тях, последователността в етапите на изграждане и начините за работа на учащите – самостоятелно или в група. След това се
преминава към изпълнение в рисунки, живописни композиции, художествени проекти и техните реализации в материал.
Съобразно задачите, възрастта, интересите и учебното време,
формите на работа (рисуване и моделиране по натура, рисуване и моделиране по памет и въображение, изпълнение на илюстрации, изпълнение
на тематични фигурални композиции, приложно-декоративно рисуване и
моделиране, разглеждане на художествени произведения), могат да варират по-свободно и задачите чрез тях да се осъществяват много по-задълбочено, спрямо часовете от общообразователната подготовка.
Извънучилищните форми предлагат много по-добри възможности
за разглеждане на изкуството в оригинал, отколкото обучението в редовните занятия, при което художествените произведения се възприемат чрез репродукции, албуми или дигитално, чрез мултимедийни презентации. Към тези форми могат да се отнесат: посещението на културни институции: музеи, галерии, художествени изложби, храмове,
произведения на монументално-декоративната скулптура и живопис,
архитектурни обекти и ансамбли, мемориали и др., срещи с художници и
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посещения на ателиета. Дейностите в културните учреждения и институции са подходящи за обучението по изобразително изкуство и са
“една от най-ефективните начини форми за приобщаване на учениците
към изкуството” [Дамянов, 2010, с. 33]. Чрез образователно-възпитателните си функции, галериите и музеите дават възможност за провеждане на различни занимания: възприемане на оригинални художествени произведения от различни видове и жанрове изкуства, от различни
стилове, епохи, школи и майстори, за получаване на необходима информация от уредниците, за формиране на нагласите и естетическите
потребности на учениците от комуникиране с изкуството.
Разглеждането на монументално-декоративни произведения и
по-специално на скулптурата в обществена среда, дава възможност за
тяхното цялостно възприемане от различни гледни точки, за реалното
им място в пространството, като размер, разположение, материал, източник на осветление и взаимовръзка със заобикалящата ги действителност. По този начин много по-задълбочено се изграждат представите за тези изкуства, отколкото с ограничените възможности за
изучаването им в учебна среда само с художествени репродукции, което дава частична и непълна информация за тях.
С оглед на религията в храмовете също могат да се видят произведения, отнасящи се към различни изкуства: стенописи, дърворезба,
скулптура, релефи, витражи, църковната утвар. “Посещението на религиозни или култови постройки и запознаването с важните страни на
религиозния ритуал е от ключово значение за разбиране на изкуството
и неговите функции по отношение на храма и на религията”, “способства учениците да осмислят естетическия аспект на украсата на
храма”, “връзката между религия и изкуство, ролята на изкуството за
възпитанието на хората, значението на изкуството за ритуала” [пак
там, с. 40-41].
Срещата с художници и запознаването с творческата им дейност,
с разнообразните ú прояви, с проблемите в изкуството, с авторските
проекти и реализации, обогатява художествената култура на подрастващите “за разбирането на ролята на твореца за създаването на
произведения… По този начин учениците придобиват представа за ролята на художника в обществото, за спецификата на неговата професия и проблемите свързани с нея” [пак там, с.43]. Не на последно място
в ателието на художника децата могат да наблюдават процеса на работа с материал в определена техника, да видят цялостни и завършени
произведения, както и такива, които са доведени на етап. Така те мо-
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интереса към изкуството.
Пленерът като извънучилищна форма предлага много добри образователни и възпитателни възможности, доставя радост, разчупва рамките на традиционното обучение провеждано в кабинет, което се осъществява по-свободно, на открито, при променящи се атмосферни условия. Това придава особена специфика на обучението. Учениците имат
възможността сами да наблюдават, анализират, изучават и изследват
особеностите на природната и архитектурна среда в близък и далечен
план, естетически да я оценяват, сами да избират обектите и забележителностите за изобразяване, според индивидуалните си предпочитания. По този начин се променя “традиционната роля на учителя, който трябва да използва по-гъвкави форми на обучение и контрол”, за
сметка на нарастващата самоинициативност и отговорност на подрастващите [Дамянов, 2003б, с.21]. Общуването между учител и ученици е много по-непосредствено и непринудено, а между самите учащи се
създават отношения на приятелство, сътрудничество и взаимопомощ,
което оказва възпитателно въздействие и прави обучението
по-привлекателно.
Работата по проекти, като форма на обучение по интереси в системата на средното образование, дава добри възможности за разгръщане на творческите заложби и дарования в сферата на визуалните
изкуства. По-свободно и пълноценно могат да се осъществят междупредметните връзки и интеграцията с другите изкуства и области
на научното знание. Предоставя се възможност, учениците да изучават по-цялостно и задълбочено проблемите от различни гледни точки и
да изградят за тях по-пълни представи.
Безспорно употребата на технологиите и интернет пространството в тези форми оказва важно значение за:
RR проучване, събиране и класифициране на информация;
RR разглеждане на произведения на изящните и декоративно- приложните изкуства, въздействащи естетически върху личността на подрастващите;
RR проследяване в исторически контекст на даден проблем и отражението му в настоящия етап на развитие в изкуството;
RR подбор на теми и сюжети, материали и техники, подходящи за
творческа интерпретация във връзка с поставената задача;
проучване етапите за изграждане на изображението с определен
материал и техника.
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Ролята и значението на извънкласната и извънучилищната дейност е, учениците да осмислят и уплътняват свободното си време с
полезни и приятни занимания, да надграждат знанията и усъвършенстват уменията, придобити в обучението по изобразително изкуство, да
комуникират пълноценно с оригинални произведения, да представят в
материал естетическите и творческите си идеи и виждания със средствата на изкуството, да преживяват естетически красивото, значимото и ценностното, като се радват и изразяват естетическото си
отношение към действителността и проблемите в художественото
творчество.
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Шикът на италианския фашизъм
Доц. д-р Димитър Воденичаров
Академия за музикалнo, танцовo и изобразителнo изкуствo
„Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив
Статията разглежда естетически концепции и влиянието на политическите движения в модния дизайн на фашистка Италия от периода
1909 – 1940 години.
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The article examines aesthetic concepts and the influence of political
movements in the fashion design of fascist Italy of the period 1909-1940.
Key words: futurism, Ernesto Michahelles – Thayaht, Vionnet.
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Терминът футуризъм (futurum – бъдеще), като обозначение на определена художествена насока е обявен преди появата на материалната
художествена форма, която трябва да означи. Показателно определение
за стратегията на течението дава Маринети Filippo Tommaso Marinetti
(20.02.1909 г., Le Figaro) „Футуризмът е художествено – политическо
движение на обновлението и ускорението.“[1] В първия манифест, той
декларира каква „трябва да бъде“ художествената философия;
1. Искаме да възпеем любовта към опасността, привичката да се
възхвалява енергията и дързостта.
2. Същностните съставки на нашата поезия ще бъдат смелостта, дръзновението и бунта.
3. ... Ние искаме да прославим агресията на движението, трескавото безсъние,...смъртоносния скок, юмрука и плесника.
4. С изключение на борбата, няма друга красота.
5. Ще прославим войната – единствената хигиена за света..
6. Ще унищожим музеите, библиотеките, академиите, ще се борим
срещу морализма... [2]
Но освен собствената си доктрина не предлага нищо което да докаже движението като единна стилистична тенденция. Полемичният
апетит на Маринети привлича съмишленици в течение на множество
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публикации в пресата, лекции, беседи и обикновени физически свади с
противници на радикалния антитрадиционализъм. Носталгично увлечените са наречени passatisti – ревнивци по отживялото. „Футуризацията“
привлича и представители на други видове изкуства; художници, музиканти, архитекти. По сценария от манифеста от 1909 година, първо се
съчинява програма, следват високопарни речи за творби, които не се
различават с нищо от европейския авангард от периода и чак след това
се търсят подходящите нови художествени средства. Разлома между
желаното и действителността в работата на футуристите е изключително значим фактор, който определя самата същност на течението. Основната цел на футуристичното въображение е да се овладее
бъдещето, когато реалността загуби своето значение под въздействие
на машината, подчинена на човешка воля. Единствения начин да се изразят естетическите им стремежи е не толкова пластическия език,
колкото литературния, който има механизмите да формулира намерение, да го конкретизира в пространство и време и помести в историята. Обичайно за изложбите на футуристите живописци е текстовете
от каталозите да са значително по-авангардни от самите произведения. В архитектурата, футуризма вече е състоятелно явление изпреварило появата на „Манифест на футуристичната архитектура“ , вече
съществува групата „Nuove tendeze“.
Най-ранното авангардно течение на XX век, футуризмът съществува, като повече или по-малко категорична концепция от 1910 г. до
1944, годината на смъртта на Маринети и хронологично се дели на
„първи“ – до Първата световна война и „втори“ период, включващ следващото предвоенно десетилетие. Освен времево, периодите се определят и от смяната на основните действащи лица. След като подписва
„Манифеста на художниците футуристи“ през 1914, Карло Кара постепенно се оттегля и в 1919 година издава „Pittura metafisica“, а вече в 1923
е част от движението на неокласицизма.
Умберто Бочони и Антонио Сант Елиа, онагледяват основната
теза в манифеста от 1909 – „Войната е единствената хигиена за света“ и потвърждавайки тезата си, загиват в окопите на Първата световна война.
Идеологическата позиция в стратегията на футуристите, да обявят войната за съзидателен, животворен порив у човека, отстоявана с
агресивен национализъм, родее със зараждащата се в страната фашистка доктрина. Началните воинствени настроения в основата на
течението, може погрешно да бъдат разчетени, като революционни, и
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21 в същност отразяват войнстващата тенденция, доколкото новото изкуство отхвърля статуквото. Футуристите открито заявяват, че съществуващите отношения са поставени върху гнили основи и тяхна
задача е да взривят тези основи, за да освободят творческия потенциал на хората. Не само старото изкуство, но и всички проявления на
старото общество трябва да бъдат разрушени. Зародиша на фашизма
присъства в първоначална форма във футуризма още преди да се останови, като художествена идеология. Резултатите от Първата световна война и безсилието на италианската дребна буржоазия, предизвикват фашисткото движение. Инициативата е поета от Мусолини и фашистите с първия им „спектакъл“ - „Марш до Рим“. Масата финансирана
от италианския капитал и индустрия е мобилизирана да разбива тероризира и владее. През 1924 г. Прамполини рисува кошмарната визия за
бъдещето - портрет на Маринети, съзнателно или не червеноокия демон прилича на Мусолини – точен портрет на бъдещето.
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Ако до 1914 година италианския футуризъм носи някаква сурова
енергия и революционен заряд, то след Мусолини, губи характерното си
неподчинение превръщайки се в послушен съмишленик на държавата.
В 1914 г. Джакомо Бала пише „Футуристичен манифест на мъжкото
облекло“ последван от „Антинеутралното облекло“. През 1920 г.
Винченцо Фани – Volt, пише „Манифест на футуристичната дамска
мода“[3] с илюстрации от Тулио Крали, 1932 Ернесто и Руджеро Микаели
„Манифест за промяна на мъжката мода“, Маринети, Прамполини и група футуристи от втората вълна издават „Футуристичен манифест:
италианската шапка“, а през 1933 г. Игнацио Скурто и Ренато ди Босо
завършват цикъла с „Футуристичен манифест: италианската вратовръзка“, всичко без резултат. Естествено не може да се очакват
последствия от манифеста на Скурто и Босо – непрактично и неудобно
е мъжете да свалят вратовръзките си с отварачка за консерви.
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Футуристичната вратовръзка предложена от Ренато Ди Босо и Игнацио
Скуорто във „Футуристичен манифест: италианската вратовръзка“ 1933 г.

Енрико Прамполини. Портрет на Ф. Т. Маринети 1925 г.
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Още през 1910 г. Арналдо Джина Arnaldo Ginna и Бруно Корa Bruno
Ginanni Corradini протестират срещу некомпетентността и традиционализма на производителите на дамски дрехи, които според тях
трябва да изучават хармонията на линиите и цветове, за да се избегне
ужасният дисонанс в съвременната мода. Те мечтаят за визуалната
симфония на улицата на бъдещето. През 1920 г. Винченцо Фани по радикален начин настоява да се въведе костюма във високото изкуство. В
своя „Футуристичен Манифест за дамската мода “, той заявява, че велики поети и велики художници трябва да ръководят всички големи фирми за дамско облекло.
От съществено значение е фактът, че първият опит за създаването на футуристичен костюм е адресиран към мъжкото облекло. В исторически план мъжкото облекло не е било от първостепенен интерес
за реформаторите, определяйки го, като пример за рационалност, не-
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21 присъща за дамското облекло. Докато дамската дреха е служила за показател на икономическия статус на съпруга, то мъжката се приемала
за скучна даденост. Фокуса върху мъжкото облекло очевидно е бил
стратегическо решение, подобна интервенция върху дамска рокля, би
била далеч по-малко шокираща.
През 1914 г. Бала публикува „Футуристичен манифест за мъжкото
облекло“ Ние, футуристите, в кратките паузи между нашите значими
борби за обновление...От доста време сме убедени, че днешните дрехи,
макар и да са донякъде опростени, за да отговарят на определени
съвременни изисквания, все още са непреодолимо пасивни.[4] За да се
измъкне от установения подход към мъжкото облекло, Бала желае напълно да изостави „траурния“ костюм със строги цветове, райета, симетрия в конструкцията, ревери, безполезни копчета и колосани маншети. Новата футуристична дреха трябва да бъде динамична, асиметрична, жива и удобна, отговаряща на хигиенните изисквания, радостна, светеща, летяща и най-важното - променяща се. Футуристичното
облекло на Бала е трансформирано с „апликационни елементи от тъкани (с различни размери, дебелини и цветове), които могат да бъдат
свободно прикрепени към всяка част на дрехата“.[5] Новостите в костюма не се ограничават само до цвят, форма или текстура, той ще
притежава собствена сензитивност. Футуристите коренно променят
отношението между дрехата и човека, който я носи. „Човек може не
само да промени външността си, но и да излезе с нова дреха, подходяща
за всяко настроение и време.“[6]
Концепцията за постоянно променящата се дреха е взета от манифеста „Футуристична реконструкция на Вселената“, подписан съвместно от Джакомо Бала и Фортунато Деперо. В него те прокламират
проекта си за облекло трансформиращо се с помощта на „механични
мобилни аксесоари, изненади, трикове, изчезването на човек с помощ
на светлина“. За да визуализира концепцията си, Бала конструира футуристична вратовръзка, състояща се от прозрачна целулоидна кутия, в
която е поместил батерия и крушка, за да подчертае с реакции на
светлината значимите пасажи от речта си.
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На 11 септември 1914 г. Бала публикува: IL VESTITO ANTINEUTRALE
(Manifesto futurista, di Giacomo Balla) Антинеутралната дреха
(Футуристичен манифест от Джакомо Бала)
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21 Разликите в концепциите между първия и втория манифест са значими: с цел адаптиране с реалностите наложени от Първата световна
война, основни качества в облеклото на футуристите е трябвало да
бъдат; агресията, „за увеличаване на безстрашието и силата, с които
да се унищожи чувствеността на страхливците“, гъвкавост, „за улеснение динамиката на тялото, в желанието му да се бори”, и динамизъм „за внушаване на любов към опасността, скоростта и омраза към
мира и обездвижването...“[7] Докато първият манифест предлага функционално и динамично облекло, втория е фокусиран върху военната
практичност. Дори протеста срещу траурната визия на мъжкия костюм присъстваща в първия манифест е трансформирана в отговор на
новата политическа ситуация, „героичната смърт не трябва да се оплаква, а да се празнува с червени дрехи“[8], което доближава проекта
„Антинеутралната дреха“ до военната пропаганда.
След войната Бала създава няколко футуристични костюма, които
често облича, като футуристичната вратовръзка, с форма на самолетен пропелер в комбинация с жълто бели обувки. Обществената реакция към външния вид на Бала е меко казано негативна. При посещение на
Международната изложба за декоративно изкуство и модерна индустрия в Париж, е принуден да търси стая в тридесет и един хотела.
Всеки портиер, видял го във футуристичния костюм го отпращал с недоверие: „Съжалявам, господине, всичките ни стаи са заети!“[9]
Трябва да се отбележи, че редица други повече или по-малко известни футуристи, по примера на Бала, са ангажирани с модния дизайн:
Фортунато Де перо, Тиглио Крали, Мино дела Сите, Ренато ди Босо и
други. През 1919 година Таят (Ernesto Michahelles – Thayaht) създава
TUTA... e il futurismo diede un abito agli operai - и футуризмът даде костюм
на работниците, авангарден костюм за двата пола, дреха на утопичното бъдеще, когато мода няма да съществува.
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ТуТа от tutti – всичко, е един от малкото завършени футуристични
проекти. Единственото продължение на дрехата е заводската емблема за принадлежност на работника.
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21 ТуТа е универсална дреха, конструирана от едно парче плат и предназначена да се сглоби в домашни условия.
Веднага след това Таят се концентрира върху Vionnet, като създава
знаковата за къщата скосена кройка и е мотора за следващите колекции до 1924 година.

Ескизи за къща Vionnet, изложба по повод Седмица на модата.
Милано. Thayaht: Between art and fashion
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Липсата на революционна последователност в границите на футуристичната доктрина е очевидна, с „ТуТа“ Таят унифицира не само дрехата но и половете. Същата година фокусира усилията си върху индустриалния продукт, който в разрез с футуристичната концепция изявява индивидуалността. Естествено не обвинявам Таят в непостоянство, това е автор с широки интереси между които и сценографията.
След края на Първата световна война в Европа и САЩ се формира
нов женски образ „гарсон“. Не е изненадващо, че образа на еманципираната жена не намира разбиране и одобрение сред фашисткия режим. В
следствие на глобални културни промени предизвикани от скорошната
война, дамското облекло се опростява, като кройка и материи. На ред
със свалянето на талията, което преди е характерно за детското облекло, дамите активно носят прическата Iton – къса прическа прибрана
и от двете страни. Тази мода става символ на дамите водещи активен
живот, напълно независим от силната половина на социално и политическо ниво. В края на самата Belle Epoque, знаков образ за периода става героиня от роман Виктор Маргерит (Victor Margueritte) „Le garson“. За
момиче студент в Sorbonne, която се облича в дрехите на приятеля си.
Овладявайки мъжкия гардероб героинята се опитва да заеме ролята на
мъжа в обществото, предизвиквайки съществуващите социални и политически традиции. Не случайно италианските фашисти в чието начало е заложена идентичност на „мъжки съюз“ се опитват да заличат
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образ, който има вероятност да унищожи социалната стълбица. Това
не съвпада със стремежа за новата политическа йерархия, основана на
принадлежност към класова, полова и възрастова групи. Друго съществено основание, е че образа на „новата жена“ вероятно прикрива нетрадиционната сексуална ориентация и полова идентичност. Именно в
тази посока са насочени редица творчески експерименти на сюреализма, дадаизма и футуризма. Много от тези групи се свързват с „розови
активисти“ като Гертруда Щайнш [10], чиито културен кръг е посещаван от знакови европейски творци. Позиционирайки се като сексуално
независим обект, новата жена става източник на постоянно социално
безпокойство, с нарушаване на установената връзка между външен вид
и съдържание.
Следвоенна Италия е богата на различни идеи и експерименти в
културата и образованието, жените от средните класи и работещите
започват да се възползват от възможностите да градят собствен живот и броя на тези, които се включват в политиката расте постоянно.
Най-ярки на общия фон изглеждат феминистките, като изискват не
само право на труд, но и право на участие в политическите избори.
Освен върху икономиката и социалната структура на държавата, войната оставя отпечатък и върху принципа на изграждане и поддържане
на семейство. Жените чиито близки са на фронта, заемат водещи позиции в много сектори. Връщането на мъжете води до нови проблеми,
жените са принудени да напуснат работа. В същност жените доказват, че са способни да извършват мъжка работа, да бъдат носители на
семейство и следователно трябва да разчитат на повече свободи и
политическо влияние.
На този фон постепенните промени в следвоенната икономика,
формирането на индустриално общество, нарастващото културно
влияние на Съединените щати осъществено до голяма степен чрез
Холивуд, водят до активиране на модната индустрия и търговия. За
първи път в историята рекламата се насочва към жените като клиенти, много от които сами управляват семейните бюджети. Това увеличава броя и на списанията за жени и италианските журналисти се съсредоточават върху модата и облеклото. Тези периодични издания играят съществена роля за формиране на масова култура. Списанията с
пристрастие осигуряват място за жени журналисти, като Анна Банти,
Карола Проспери, Джана Манзини. Техните истории внушават на читателките, че призванието им не е ограничено само до майчинството,
като всички тези истории по никакъв начин не съответстват на „раз-
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21 кази за морала“. Има голям брой статии за спортни и социални събития,
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придружени от снимки на жени в спортни и ежедневни облекла. В допълнение започват да се появяват страници с рисунки на елегантно облечени жени, дело на известни художници: Рин Грау, Естер Сормани
Брунета Мателди, последвани от ревюта на американски и италиански
филми. Рекламата от тясно професионален медиен феномен се превръща в ежедневие, което определя съдържанието на много списания.
Рекламира се буквално всичко – италианска и френска мода, козметика
дори парфюми на Елизабет Арден, лампи за тен и лаксативи за отслабване. В междувоенния период рекламната индустрия се развива в цяла
Европа и Америка, Италия не прави изключение.
Lidel е основано 1919 г. от Лидия Доцио Де Лигуро и е адресирано
към жени от средната класа с определена покупателна способност.
Планирано е като елегантно четиво, създадено с участие на водещи
художници и фотографи, да носи италианска идентичност. Именно
Лидел използва модата като средство за развитие на културно, естетическо и политическо единство. Този проект прави първите опити за
създаване на независима от френската културна хегемония италианска
мода. Във Франция подкрепян от правителството съществува
Синдикат на високата мода, който координира дейността на редица
леки индустрии. Френската столица създава културен ореол околу себе
си с единствената цел да продава дрехи. Френските дрехи са синоним
на изтънчен лукс, това обстоятелство обяснява защо Италия се опитва да утвърди етикет на национален продукт сходен с френските.
Един от основателите на Лидел, близката до футуристите Роза
Генони, в 1919 г. публикува статия „Мода на примирието“, където изразява тезата, че за възстановяване на националната икономика повече
от всякога е нужен собствен стил италианска мода. Това съвпада с
времето когато страната започва активно да коментира същността
и мисията на италианския фашизъм. Генони подчертава, че национализмът трябва да се превърне от „кървав“ в „ползотворен“. Настоявайки,
че политическата независимост на всяка държава се основава на икономическа и културна автономия, съответно Италия трябва да роди
определени образи и стил, носители на национална идентичност.
Предложенията на Генони, като моден дизайнер и политически активист, сочат че тя счита модата за инструмента за формиране на национална културна матрица. В същия брой на изданието в собствена
статия Де Лигуро предлага създаването на правителствен орган, който да координира дейността на модната индустрия. Подчертавайки, че

SPRING SCIENTIFIC READINGS

е необходимо да се развиват различните модни сектори, настоява за
създаване на мрежа от професионални училища, които да възпитат добри специалисти.
Причините Торино да бъде избран за център на италианската мода
от фашисткото правителство се крие в желанието за разрешаване на
регионален икономически конфликт между Рим и Милано. Освен това
Торино е най-близкия индустриален център близък до френската граница и е резиденция на Савойската династия. Предложенията на Лидел са
подкрепени активно от фашисткия режим и през1928 година се учредява Национална модна организация. През следващата година е поета от
Италиански комитет за облеклото. Въпреки, че предложенията на
Генони и Де Лигуро се препокриват, отношенията между двете се
обострят след установяване на фашисткия режим. За разлика от
Генони, която не изпитва симпатии към Мусолини, Де Лигуро е активист на ардитите (черните ризи), по презумпция недоволни от
Версайския мирен договор и гледащи на Франция и Великобритания,
като на конкуренти и противници.
Веднага след встъпването на власт на Мусолини, Де Лигуро активно изисква изпълнение на плановете си. Но се оказва раздвоена между
фашистката организация на жените, която провежда кампания срещу
лукса и политиките провеждани от Лидел. Балансирайки между двете
намерения, инициира референдум за необходимостта от насърчаване
на производство на стандартизирани женски облекла. В отговор на
тази инициатива графиня Руселай организира бал, на който флорентинската аристокрация танцува в тоалетите на Таят. За закриване на
бала графиня Руселай дава изявление пред репортери, че стават свидетели на единственото издание на събитието, вероятно защото такава дреха е невъзможно да се официализира в Италия.
Изграждането на „Нова Италия“ и „новите италианци“ са най-важните задачи на фашисткия режим, който цели да реализира няколко
културни проекта едновременно. Концепцията и образа на „новия човек“
се дискутират активно в обществото още преди установяване на диктатурата на Мусолини. В тези дискусии взимат участие личности с
различни политически предпочитания: националисти, либерали, футуристи, социалисти и католици. Основното значение на дебата се свежда до въпроса – как да спасим новородената италианска нация от потъване в забрава [11] В споровете особено място се отрежда на модата, Де Лигуро се опитва да предаде политическо съдържание на облеклото. В това отношение фашистите стоят изключително близко до
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21 футуристите – и двете страни вярват, че модата може да промени не
само вида на обществото но и хората. В ранните години на диктатурата Де Лигуро е ключова фигура в опитите за създаване на национална мода, която може да устои на парижката хегемония и след 1922 г.
гласът и започва да звучи все по-настоятелно. Предлага националната
индустрия с подкрепата на пресата и новия режим да принуди представителите на високото общество да се откажат да купуват френски
модни стоки.[12] Според изразените идеи културната политика на режима трябва да се съсредоточи върху убеждаване на клиентите да купуват само италиански продукти и координация на различните промишлени сектори.
През 1927 г. се две събития от изключително значение за италианската мода. Първо в Комо се провежда национална изложба на коприна произведена в Италия, няколко месеца по-късно във Венеция се
провежда модно ревю, на което дефилират за пръв път френски и
италиански модели. Първата изява е организирана от производители
подкрепени от фашисткото правителство и по тяхно предложение в
Милано се създава „Национална фашистка федерация по облеклото“,
чиято основна задача отново е премахване на френската хегемония.
Във всички случаи това е важна стъпка към консолидиране на структурите, които се занимават с производство на дрехи. Венецианското
ревю е организирано от две дамски издателства: местното Лидел

Футуристични дизайни на изложба на италианска мода.
Списание Bellezza септември 1944 година.
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и френското Femina. Де Лигуро прави цветен репортаж на представените модели италианско производство. А възторжената реакция на
Брунеллески (френски дизайнер от италиански произход) „Можем да
простим на господин Брунелески за неговата изненада, защото той не
следи ситуацията в нашата държава, но не можем да простим на италианците, които изразяват изненада, ирония и съмнения.“[13]
При следващото издание на венецианското ревю, в което вече не
участват френските къщи, Де Лигуро не пропуска да отбележи, че миналогодишните италиански модели са копирани от французите и представени като собствени колекции. Не се колебае да прибегне и до откровено националистични лозунги, призовава отново италианките да
се откажат от френската мода, тъй като тя е предназначена за „кльощави парижанки, които не могат да претендират за здравословна женственост или способност за възпроизводство на расата“.[14]
Тези събития са ясно доказателство за противоречията, липсата
на опит и тромавата бюрокрация които обграждат модната индустрия през годините на фашистката диктатура. Тези проблеми не са
премахнати дори и от факта, че се създават централизирани органи,
като „Организацията за национална мода“. Всички съперничещи си (на
индустриална а и защо не на историческа основа) италиански градове
имат сериозни традиции в шевната индустрия, колкото и да е странно
именно това (за щастие) е фактора, който пречи за създаване на единна национална мода.
Консолидиране на политиката на модния бранш е неразделен етап
от процеса на поемане на пълен контрол над всички области на живота
от режима на Мусолини. През 30-те години се създава агенция, която
контролира такива социални сфери, като модата, киното и спорта.
„Националната организация на свободното време“, започва да играе
централна роля в разпространението на културните модели, в политическата пропаганда и в опитите да принудят хората да се идентифицират с режима. „Женската академия Орвието“ е институт за учители
по спорт, но на базата на академията е сформирана «Автономна организация за ревюта на националната мода“. Мода, спорт и кино, всички
те са зрелища, които „отразяват динамизма на новата епоха“. Освен
това се свързват от широките маси с красиви лица и тела, все обекти
на желание и фантазии на хора от всички социални групи. Ако модните
списания са шикозно четиво за жените от големите градове, то филмите стават източник на вдъхновение за обикновените жени, които се
опитват да копират тоалетите от екрана.
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21 Процесите в модния дизайн и текстилна индустрия във фашистка
Италия и нацистка Германия имат доста сходства, свързани с унифициране на дизайна и централизиране на икономическия фактор.
Сходствата не се ограничават и с откритата война срещу френската
модна хегемония. Аналогични са и опитите за формиране на „национална мода“ отново независима от Париж. Но ако в Италия намеренията са
да се сведе до минимум френското влияние, то в Третия райх замисъла
е в глобален мащаб. Германия планира първо да промени цялата европейска а след това и световна мода, предавайки Париж, като център на
„изисканото облекло“ в забвение.
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ЕМИЛА МЕДКОВА – ДАМАТА НА ЧЕШКИЯ СЮРРЕАЛИЗЪМ
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„Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
Assistant Professor Tanya G. Varbeva
Academy of Music, Dans and FIne Art „Prof. Asen Diamandiev“ - Plovdiv
Резюме: ЕМИЛА МЕДКОВА (19 ноември 1928 г. - 19 септември 1985 г.)
Чешки фотограф, един от най-важните представители на чешката художествена фотография от втората половина на 20 век .
Работата ú се повлиява главно от сюрреализма , магическия реализъм
и по-късно неформализма. През годините 1947 - 1951 тя създава главно
поставени сюрреалистично настроени фотографии, а по-късно свободно преплита тематични цикли.
Ключови думи: Фотография, сюрреализъм, документална фотография,чешка република
Abstract: EMILA MEDKOVA (November 19, 1928 - September 19, 1985)
Czech photographer, one of the most important representatives of Czech art
photography from the second half of the 20th century.
Her work was influenced mainly by surrealism, magical realism and later informalism. Between 1947 and 1951, she created mostly surreal photographs, and
later freely intertwined thematic cycles.
Keywords: Photography, surrealism, documentary photography, Czech
Republic
„Никой не е по-голям защитник на сюрреализма от фотографията“,
пише Салвадор Дали през 1925 г.
Франция, меката на изкуството, става дом на ново художествено
направление - Сюрреализъм, което възниква в отговор на ужасите на
Първата световна война. Сюрреалистите искат да променят живота
си към по-добро със своите произведения, те искат да променят света.
Сюрреализмът не е просто артистична посока, а преди всичко начин на
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21 живот, който определя изходната точка, чрез която се наблюдава и
разкрива художественото творчество от този тип.
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Емила Медкова е една от най-видните личности в чешката фотография през втората половина на 20 век и забележителен пример за
сюрреалистична документална фотография. Централна фигура на
следвоенната чешка сюрреалистична група, нейните фотографски образи се фокусират върху „конкретната ирационалност“ на градската
среда, като намират метафори в света на обектите и пространствата за абсурдното и потискащо състояние на следвоенна Централна
Европа.
Емила Медкова е родена като Емилия Тласкалова през 1928 г. в Усти
над Орлики. Започва да се занимава с фотография през 1942 г., когато
постъпва да учи при професор Ем в Държавното графично училище в
Прага. Много от снимките и от този период са направени в партньорство с художника Микулаш Медек, с когото се сближава и 1951 г. се
омъжва за него. Това партньорство е вдъхновение за цял живот. Медек
има важен културен и артистичен живот, като се сприятелява с различни художници, поети, драматурзи, музиканти и теоретици. Микулаш
се присъединява към млади художници, съсредоточени около теоретика
на чешкия междувоенен авангард Карел Тейг. Медкова е единственият
фотограф в тази асоциация.
Работата на Емила Медкова представлява един от най-трайните и
критично ангажирани примери за сюрреалистична документална фото-
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графия, макар че рядко е забелязвана извън Чешката република, без
участия в изложба, а името й вероятно ще бъде напълно непознато за
английски говорящия свят.
Активна от края на 40-те години до няколко години преди смъртта
й през 1985 г., тази невидимост отразява фантомното съществуване
на следвоенната чешка сюрреалистична група, (в която тя е централен член) очарователен и динамичен интелектуален кръг, който през
въпросният период се радва на не повече от няколко години обществено съществуване, като останалите три десетилетия са прекарани
безгласно.
Важното място на Медкова в историята на следвоенния чешки сюрреализъм се отразява и от нейната позиция в рамките на това, което основателно може да се нарече традиция на чешката сюрреалистична
фотография, обхващаща не по-малко
от седемдесет години (до днес, с
все още активните чешка и словашка Сюрреалистична група), за много
от чиито нагласи и теми тя дава
пример. Въпреки че материалите в
тази област стават по-лесно достъпни след Кадифената революция
от 1989 г., тази интригуваща история остава почти напълно непозната за публиката извън Централна Европа., а по-внимателният поглед
разкрива богати контрасти на Северна Европа (под което обикновено
се разбира седалището в Париж). Като има предвид, че във Франция
например, значението на фотографията за групата сюрреалисти намалява след войната, в Чехословакия сюрреалистичната фотография се
развива ръка за ръка с критичните дебати на движението и през цялото време в голяма част от нейните образи се появява забележително
чувство за приемственост и общност, подпомогнато отчасти от
много специфичната културна и политическа география. Най-ранните
снимки на Медкова като „Каскада от коси„1949 г. може би не изненадващо, изглежда като резюме на използването на конструирана фотография от предвоенния сюрреализъм и сюрреалистичния обект, типичен в
работите на Ман Рей . Обучена от ранна възраст под ръководството
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21 на Йозеф Ем във фотографския отдел на Школата за графични изку-
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ства Прага, тя се сблъсква с други водещи фигури от авангардната
фотография като Яромир Функе и Йожен Вишковски и най-вероятно е
вдъхновена от видяното и наученото, както за чешката, така и за международната сюрреалистична визуална практика.
Създадена в Прага
през 1934 г., като логично развитие от
предходното десетилетие на чешкия авангард, чешката сюрреалистична група се
радва на висок обществен
интерес,
преди войната да наложи своето временно
затъмнение, установявайки международни
връзки и интелектуална надеждност и в диалог, но разграничими,
от своите парижки колеги. През този период, въпреки че Медкова е твърде млада, за да бъде
сама свидетел на тези събития, места като галерия Mánes са домакини на големи изложби, представящи както международен сюрреализъм,
така и по-широка авангардна фотография от Германия и Франция, а изображенията са лесно достъпни въпреки събитията от войната. През
40-те години в Прага сюрреализмът е още много плах, но привлича вниманието на не една група млади художници.
„Каскада от коси“ като много други от цикъла „Игра на сенки“ на
Медкова от края на 40-те години, наблюдава и регистрира обекти с
различни значения (яйце / око, вода / коса) и безпътното плъзгане между
природния и човешкия свят, познати от сюрреалистичната живопис
от 30-те години. Резкият контраст придава на сенките плътност с
истинността на „реалните“ обекти - сякаш вече заемат мястото си в
сюрреалистичното фотографско изображение. И колкото и да е изкривен, образът настоява за равен статус със света, който го проектира
- една по-мрачна женска сянка, човек се досеща за самия фотограф,
този „отсъстващ“обект изправя сцената с колеблив жест. Съзнателно
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драматизирани фотографиите и от този период имат нещо напомнящо минали затворени времена, сякаш очакват нещо различно. Тук отново прозира сътрудничеството със съпруга и Медек. Заедно от края
на 40-те години, до смъртта му през 1974 г., те създават двойка, чието партньорство е източник на творчески и интелектуален обмен, работещ в сложно взаимодействие, но достатъчно продуктивно за двамата творци (въпреки че неразбирателството на Медек с чешките
власти през 50-те години също оказва значително влияние върху начина, по който Медкова може да продължи собствената си кариера, задължавайки я да изкарва прехраната си като технически фотограф, докато съпругът й е принуден да остане вкъщи). Годината, в която Медкови
се женят - 1951, е годината, в която двойката се присъединява към подновените дейности на чешката сюрреалистична група, сформирана
около писателя, художника и дизайнера Карел Тейге. Тейге е основна фигура на чешкия авангард в началото на 30-те години, и главен теоретик
на предвоенния чешки сюрреализъм, но репресиите, смъртта и емиграцията, усложняват съществуването на групата при окупацията. Тейге
остава единствен член, след което много постепенно около него отново се събира младо поколение писатели и художници в началото на
десетилетието.
За реформираната група този период обаче се характеризира с климат за пореден път толкова неблагоприятен, колкото преди години.
След кратка пауза, непосредствено след прекратяване на военните
действия, създадената между 1946 и 1948 г. сталинистка държава, приведена в съответствие със Съветския съюз, предвещава началото на
продължителен период на културни репресии, който период присъства
през следващите четири десетилетия (прекъсван само от постепенно
отпускане в средата на 60-те години, което трябва да бъде рязко отменено на свой ред след събитията от „Пражката пролет“ от 1968 г.).
Сюрреализмът и резултатите от него са под наблюдението на държавните медии, като най-вече наблюдаван е Тейге, чиято предвоенна
позиция се характеризира с решителност да примири сюрреалистичните идеали с партийно-политическите революционни искания - преследван от властите до такава степен, че преждевременната му смърт,
само месеци по-късно е широко тълкувана като пряк резултат от режима и полицейския натиск. При тези условия всяка организирана сюрреалистична дейност в Чехословакия може да е само при условие на скрита
такава, поради което през по-голямата част от въпросния период групата не разполага с обществени изяви. Поставена в ъндърграунда, тя
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21 има за цел да продължи да съществува

колективно и интелектуално,
като членовете и се срещат по домове и студия, един с друг, за да споделят мисли и мнения свързани изцяло със сюрреализма. Колекцията от
фотографии от 1948-1953 г., изобразяващи сюрреалистични обекти, е
пролог към творчеството на Емила Медкова. Повечето от тези снимки
използват стъклени очи като опори.
Тук окото е обичайният параноичен мотив, символизиращ подозрението на новия комунистически режим. През 1951 и
1953 г. излизат два цикъла на
колективни антологии, вътрешни групови списания, „публикувани“ в един екземпляр:
„Знаците на зодиака“ (1951 г.,
10 броя) и „ Обект“ (1953 - 62, 5
броя), основен сътрудник и на
двете поредици е Емила
Медкова, по-специално нейни са
кориците на няколко броя на
„Обект“. По-късно Медкова не
прибягва до сценична фотография и се занимава с търсене на странни
и фантастични форми, които самата градска реалност и предлага.
Показателно е, че точно по това време в работата на Медкова настъпва важна промяна, далеч от поставените снимки, които напомнят на
предвоенния разцвет на френския сюрреализъм, към съвсем по-строг,
по-критичен, документален. Въпреки че изображения от този вид вече
са присъствали в творческата биография на Емила от 40-те години на
миналия век, от този момент нататък тя изцяло изоставя портрети,
базирани на режисирани интериори и започва да се занимава с търсене
на странни и фантастични форми, които самата градска реалност
предлага. Снима изображения, открити единствено от външния свят
на улицата, предградието и всичко наоколо. По този начин,игривите образи на по-ранните творби са изоставени в полза на измамно директни
изображения.
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Ресторант 1956 г. е типичен за
градския контекст - фронтална
картина, средни или близки детайли и очевидна строгост на изображението. Внушително официално, сграда с лице на мъртвец
доминира в ъгъла на кръстопът .
Но докато гладният турист спуска поглед надолу, всичко което
среща, е призрачното отсъствие
на входната врата и дупки в мазилката. Следи от обикновени
графити, на височината на дете,
е това, което може да премине
без цензура. Предвид социалните и културни условия в следвоенна
Чехословакия, е много трудно да не се чете този образ като критично,
политизирано изречение. Наблюдаваните тук теми за блокиране и за
отсъствие на комуникация всъщност са характерни за голяма част от
снимките на Медкова от 50-те и началото на 60-те години (и за няколко
други съвременни чешки фотографи сюрреалисти). Два от основните и
цикли, включващи изображения с обща тема, са озаглавени Затворено и
Знаци. Тази тенденция да представя творчеството си в цикли, а не на
изолирани фотографии, е типична за чешката сюрреалистична фотография. В този смисъл, имайки предвид казаното до тук, работата на
Медкова може да се разглежда като опит за постигане на нов, но последователен език, говорещ за грозния и разпадащ се смисъл на идеите
под контрола на държавата. Основна тема на вътрешните дебати на
чешката сюрреалистична група през 50-те и 60-те години на миналия
век,е формулирана най-ясно в съвместното изявление на чешките и
френските сюрреалисти от 1968 г. в Пражката платформа. Критиката
на езика е манипулиран и отслабен под напора на новите системи, които блокират както структурите, така и мисълта. Повтарящият се
фокус на Медкова върху знаците и символите и върху техния скрит аналог, графитите - често показва липсата на лична комуникация.
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Изображения като Експлозия
от друга страна, предполагат,
че самата тъкан на градската
среда започва да се променя
симпатизирайки на промените
изобщо. Далеч от „вълшебната
Прага“ на днешния туристически капан, през 1959 г. една къща
може да се превърне в подземие,
врата в пещера, монохромно, подобно паяжина пукнатини по
стените.

За много от сюрреалистите, изправени пред реалността
от 50-те години на Чехословакия,
където обикновеният живот
може да бъде управляван от абсурдни обрати, единствено валиден е реалният свят на физическите обекти и пространства, а не светът на въображението. Документираните местообитания от Медкова и социалната реалност, пред която е
изправена, са вълнуващите я
неща. От началото на 50-те години тя започва да обикаля определени райони на Прага като
Либеш и Карлин, като се фокусира върху малки улици с техните
евтини магазини и въпреки че
през 60-те години точната тематика на получените снимки често
става по-трудна за разбиране, тя винаги показва конкретна
действителност.
266

Снимки като Експлозия внушават черен хумор, типичен
за стиховете и картините на
следвоенния чешки сюрреализъм, но не този, който лесно
се вписва в „черния хумор“ на
Андре Бретон, характерен за
френския сюрреализъм през и
след 30-те години. Всъщност,
както вече признават чехите, причините за техния смях
сега са коренно различни.
Вратислав Ефенбергер, който
е поел ефективното ръководство на групата след смъртта на Тейге, трябва да отбележи тази смяна и да направи фотографията директен
свидетел.
Фотосите на Медкова за градските призраци като Торс 1965 г.изглежда се колебаят между отразяването и преосмислянето на възможностите на сюрреалистичното създаване на изображения. Често щадящи, от директния поглед, а не на късмет, те понякога имат много
повече общо с по-късните, по-концептуални течения на европейската
документална фотография, отколкото с необичайните игри на типичното сюрреалистично изкуство и фотография. Независимо от това,
тези изображения често напомнят силно на теченията на чешката
сюрреалистична живопис, с които Медкова е много добре запозната:
стърчащите охра торси, открити в произведения на Медек от началото на 50-те години, или подобни форми в работата на Йозеф Истлер и
по-специално, призрачната, двусмислена поредица от Призраци от
Тойен от около 1934г. Нейната работа е развита в пряка зависимост
от творческата среда на пражката сюрреалистична група. Тя работи
със средни формати на негативи 6х6. Резултатите са изображения без
никаква манипулация при обработката на отпечатъци, изключая изрязването и понякога обръщането с 90 или 180 градуса. Нейната работа е
„Магически реализъм“, тоест намиране на сюрреалност в реални обекти. Отначало изглежда като директно твърдение: тук има стена, тук
е затворена порта, тук децата играха с топка и оставиха следи от
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21 линии, куршум пробил стената, оставяйки чифт дупки приличащи на
очи, там плуват две риби, но те не са риби, те са ръждясали жици.
Смята се, че това просто твърдение не е достатъчно за нас, а прераства във впечатляващ образ, който е плод на нашето въображение.
Всъщност ние сме създателите на изображенията по начина, по който
ги възприемаме. Това е вид отличителен език на фотографската метафора и символика. Ежедневната реалност се превръща в стихотворение. Описанието се превръща в идея, идеята в емоция, емоцията в усмивка или сълза, тъга в нежен хумор или фиксирана меланхолия.
Обектите се променят и сменят лицата. Всички тези изгубени и намерени предмети изглежда приемат човешката душа, глас и сърце и започват да разказват за човешките чувства. В тях има много повече
простота, тихо състрадание и директно разбиране, отколкото могат
човешките думи.
Може би ще сме любопитни да разберем как Медкова би документирала сериозните промени на нова Чехия, където израства нов бетон и
стъклени хоризонти на всеки следващ ъгъл. Но можем да направим някои
интересни предположения, тъй като влиянието на Медкова и традицията, която тя представя, все още е повече от видима в работата на
редица млади фотографи от чешката и словашката сюрреалистична
група, която продължава и до днес, запазвайки критичната си позиция и
фокусът върху ежедневното конкретно ирационално, документиращо
магията и отчаянието на едно ново хилядолетие.
БИБЛИОГРАФИЯ:
https://losgrandesfotografos.blogspot.com/2017/03/emila-medkova-19281985.html
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Художествено образование по керамика – посоки
Печатни техники в керамиката – монотипия
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Надя Вл. Текнеджиева НХА
Резюме: Поради спецификите и характеристиките на материала – глина, керамиката не следва да се изучава само от техническа гледна точка. Обучението по керамика не може да се разглежда и извън целите и
задачите, художествените възгледи и идеи на света на изкуството
като цяло. Към изграденото методически правилно запознаване на бъдещите художници-керамици с основите и спецификите на материала,
програмата на специалност „Керамика“ в Националната художествена
академия е надградена и с курс по „Печатни техники в керамиката“.
Докладът има за цел да разгледа възможностите за декорация на керамичната повърхност с богатите изразни средства на графичните и
печатните методи. В съвременната керамична практика графичните
техники, независимо от своята специфика, предлагат възможност за
множество интерпретации.
Ключови думи: Изкуство; керамика; глина; графика; художествено образование; монотипия; декорация; рисунка; печат; изображение.
Abstract: Due to the specifics and characteristics of the material - clay, ceramics should not be studied only from a technical point of view. The teaching of
ceramics cannot be considered outside the goals and tasks, artistic views and
ideas of the art world as a whole. In addition to the methodologically correct
acquaintance of the future ceramic artists with the basics and specifics of the
material, the program of the specialty „Ceramics“ at the National Academy of
Arts has been upgraded with a course on „Printing techniques in ceramics“. The
report aims to examine the possibilities for decorating the ceramic surface with
the rich means of expression of graphic and printing methods. In modern ceramic practice, graphic techniques, regardless of their specificity, offer the opportunity for many interpretations.
Keywords: Art; ceramics; graphics, clay; art education; monotype, monoprint;
decoration; drawing; printing; image.
Поради спецификите и характеристиките на материала – глина,
керамиката не следва да се изучава само от техническа гледна точка.
Обучението по керамика не може да се разглежда и извън целите и зада-
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21 чите, художествените възгледи и идеи на света на изкуството като
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цяло. Пътят на създаване на художественото произведение налага
свързване и ангажиране на твореца с материала, което от своя страна
предполага свобода в експеримента както при формообразуването,
така и до „нанасянето“ на последните декоративни, идейно-естетически щрихи. Освен чрез тенденцията за разработване и нововъведения в
пластичните маси, материалите и формообразуването, програмата на
специалност „Керамика“ в НХА се обогатява с поставяне на нови творчески проблеми и по отношение на доразработване и нов поглед към
техниките за декорация. Към изграденото методически правилно запознаване на бъдещите художници-керамици с основите и спецификите
на материала, програмата на специалност „Керамика“ в Националната
художествена академия е надградена и с курс по „Печатни техники в
керамиката“. Курсът има за цел да запознае студентите с възможностите за декорация на керамичната повърхност с богатите изразни
средства на графичните и печатните методи. Това допринася за разширяването на мултидисциплинарния подход в обучението по изкуства.
Не случайно курсът е въведен именно в учебната програма на студентите от II о. к .с. бакалавър, като предоставя подходящо време за експерименти и поглед върху възможните пътища за решаване на художествено-естетическите проблеми.
Датирана още от дълбока древност е връзката на керамика с графичните и печатните методи. От историята на керамиката можем да
предположим, че декорацията на глинените произведения първоначално
възниква случайно, в следствие на непреднамерени отпечатъци, оставени при обработката на материала. Например следи от пръсти, следи
от различни инструменти. В труда си посветен на декорацията на керамиката, в частта разглеждаща керамиката по българските земи, подобен пример отбелязват и доц. д-р Димитър Георгиев и доц. д-р Богдан
Богданов “Върху дъната на грънчарските съдове не рядко са се отпечатвали плетките на рогозките, върху които съдовете били поставяни
да съхнат“ [Георгиев, Богданов, 2007, с.46]. Непрекъснатият диалог на
керамичното изкуство с всички останали художествени сфери, жизнената природа на материала постоянно търсят усъвършенстване на
изразните средства. Поради факта, че графичните и печатните технологии естествено намират своето приложение в декорацията на керамичните произведения, даващи възможност за повторяемост и тиражиране на дадено изображение, от значение е и тяхното приложение
в декорацията на керамичната повърхност. Докато печатните техно-
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логии – трансферната декорация, основно се прилага в масовото керамично производство, то декорацията посредством графичните техники представлява интерес в артистичната (художествената) керамика. В полето на керамиката можем да разположим графичните техники
и в стандартната класификация на методите. Най-общо различаваме
няколко основни вида – висок, нисък и повърхностен печат. В съвременната керамична практика графичните техники, независимо от своята
специфика, предлагат възможност за множество интерпретации.
Смесването на различните методи предоставя възможността, в полето на керамиката, дефинирането им да бъде на различен принцип.
Спрямо желаното въздействие, една и съща графична техника би могла
да се класифицира и като пластично-релефна, текстурна декорация, но
и като плоскостна, фактурна декорация. В зависимост от етапа на нанасянето на декорацията дадена печатна технология би могла да се отнася и към директните и към индиректните (трансферни) методи.
Впечатляващо е също така, че поради спецификата на керамичния материал и на графичните техники, някои от техниките могат да се осъществяват още в процеса на изграждане на произведението. Безспорно
интересен пример в това отношение е приложението на графичната
техника на монотипията в декорацията на керамичните произведения.
Важна характеристика на монотипията е, че техниката предполага
само един отпечатък. Самото наименование подсказва, че отпечатъкът е уникален и единствен по рода си : моно - един, тип - вид. Въпреки
тази дефиниция, в художествената практика може да се наблюдава и
повторно отпечатване. В този случай полученото изображение е с
по-прозрачни и въздушни цветове, а вторият екземпляр бива наричан
„призрачен“. Процесът е считан за един от най-живописните сред графичните техники. Технологията е определяна като спонтанна комбинация между графика, живопис и рисунка. В литературата посветена на
въпроса често монотипията се среща и под името монопринт или монопечат. Коректно е да се отбележи една малка разлика между двете
технологии – при монотипния печат не съществува форма на матрица,
докато при монопринта – печатът се осъществява с помощта на някаква базисна форма на матрица – тоест част от текстурата или някаква част от изображението се повтарят във всяко следващо произведение. С изключение на тази отлика, процесът за получаване на изображение и при двете технологии се осъществява по един и същи начин: чрез нанасяне на мастило върху подходяща повърхност и отпечатването му върху хартия или друг материал. Съществуват два основни
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21 метода за създаване на монотипно изображение – адитивен метод, при
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който чрез прибавяне на мастило се създава желаното изображение и
субтрактивен метод – при който чрез отнемане на мастило постигаме желания рисунък. Монотипията е позната още от 17 век.
Италианският художник и печатар Джовани Кастилионе е посочван за
първия, използвал и развил технологията. [Scott, 2002, с. 67]. Художникът
е известен и с това, че представя скиците си като завършена творба,
а не като студия към произведение. Започва да разработва монотипния
процес около 1640 година, като развива изображенията си от черно към
бяло. Други известни автори, работещи и в процеса на монотипията,
са Дега, Матис, Гоген. Можем да отличим като изключително интересен именно методът, използван от Гоген. В специализирано проучване и
изследване на монопечата, отпечатъка и рисунката на Гоген, проведено от Центъра за научни изследвания в изкуството Сътрудничество
между Северозападния университет и Института за Изкуства Чикаго,
е установено, че завладяващите графични произведения, богатата и
сложна жива линия на рисунъка, Гоген създава именно чрез субтрактивния монотипен метод.
И двете графични техники – монотипията и монопринта са неприложими в керамичната индустрия, но са подходящи и успешно адаптирани в керамичната художествена практика. Самите методи за получаване на изображението – адитивен и субтрактивен, предлагат богат речник за създаване на художествено изображение върху керамичната повърхност. Докато в класическата графична технология се използват познатите графични материали и инстументи – печатарски
мастила и т.н., за нуждите на керамиката, в зависимост от момента
на осъществяването на декорацията, се прилагат чисто керамични
материали. Най-популярните и атрактивни техники за получаване на
монотипно изображение в този случай включват именно характерните
и традиционни за керамиката ангоби и пигменти. Проф. Божидар Бончев
е един от съвременните художници, прилагащи монотипната техника в
своите произведения. Тук е мястото да се отбележи, че под негово ръководство в програмата на специалност „Керамика“ НХА е разработен
и установен лекционният курс по предмета „Печатни техники в керамиката“. Авторът прилага технологията на монотипията нестандартно, залагайки изображението още във формообразуване на творбата, в следствие на което многопластовите изображения се разгръщат в последователни разкази върху глинената повърхност. Основната
тънкост в процеса на Божидар Бончев е създаването на изображения-
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та върху широко използвания и добре познат в керамичната практика
гипсов калъп. Художникът нанася, развива и разработва рисунъка по повърхността на гипсовия калъп, напластявайки изображения посредством цветни ангоби и пигменти. Цялостният образ в последствие се
проявява след формуване на керамичния шликер в гипсовия калъп.
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Ил. 01. Проф. Божидар Бончев в работен процес.

Доближаващи се повече до класическия графичен адитивен метод
са възможностите за трансфер на авторско изображение върху керамичната повърхност посредством хартия и плат. Същността на двата метода отново предполага използването на ангоба за създаването
на изображението. Необходимите материали при тези процеси са: плат
или хартия (вестникарска), четки, цветни ангоби, обикновена лъжица,
камък или кост.

Ил. 02. Мотипия – трансфер на изображение от хартия
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21 Стъпките и при двата варианта са идентични – рисунъкът се из-
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гражда последователно чрез нанасяне на ангоби върху хартия или подходящ плат, след което се отпечатва върху керамичната повърхност.
Процесът е приложим при подглазурна декорация, поради което изображението трябва да се пренесе върху глина в кожно, твърдо състояние.
Особеност още в самото проектиране на композицията е, че основната част от изображението трябва бъде нанесена в първата стъпка на
процеса, а фонът да се наслоява поетапно до получаване на желания
резултат. Следва отпечатване, което се осъществява чрез внимателно претриване на хартията или плата с помощта на лъжица, гладък
камък, кост или друг подходящ инструмент. При глазурното изпичане
монотипната декорация се разкрива в характерните за ангобата пастелни, меки цветове.
Монотипният отпечатък от плат или хартия предполага по-смело
и живописно третиране на изображението. За получаване на линеарна,
щрихова рисунка в художествената керамична практика е подходящ
субтрактивния метод използван от Гоген. Процеса можем да отнесем
към монопечата, монопринта, поради факта, че предоставя възможност за няколкократно отпечатване на изображението и използва известна форма на графична матрица. В същността на технологията е
принципът на индиговите листа, познати от миналото за копиране на
текст, чертежи или изображения. Необходимите материали в този случай са: спирт, керамичен окис, стъкло, широка четка, предварително
изготвено изображение, вестникарска хартия, тиксо, остър инструмент, гладко камъче, лъжица. Методът се отнася към подглазурните
техники на декорация и е подходящо да се отпечатва върху глина в кожно, твърдо състояние. За осъществяването на процеса керамичният
окис се подготвя за нанасяне върху гладка стъклена повърхност.
Необходимото количество от желания цвят се разтваря в спирт до получаване на сравнително еднородна смес. Окисът се нанася с помощта
на широка четка върху стъклената повърхност. Времето до пълното
изсъхване на пигментния слой е благоприятен момент за следващия
етап от процеса – подготовката на изображението. На гърба на предварително изготвения линеарен или щрихов рисунък с малки парчета
тиксо се прикрепя вестникарската хартия. Предназначението на този
хартиен пласт е да пренесе рисунъка от стъклената повърхност върху
глината. Така подготвеното изображение, отново с тиксо, се прикрепя
към стъклото с окис. Третият етап изисква търпение и сръчност – с
помощта на остър предмет рисунката се повтаря, все едно се преко-
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пирва. В този момент изображението се притиска към стъклената повърхност и вестникарската хартия приема керамичния окис. След като
приключи тази стъпка, внимателно се повдига листът и се отпечатва
чрез претриване върху керамичния предмет. Керамичното произведение, носещо отпечатаното изображение, се изпича традиционно.
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Ил. 03. Монотипия с керамичен окис

В съвременната художествена керамична практика креативният
потенциал на графичните технологии намира своето широко приложение. Често можем да наблюдаваме авторите да доразвиват и смесват
различни класически керамични и графични подходи, намирайки в тези
методи подходящ инструмент за изказ на личните си преживявания,
възгледи и светоусещане. В този кратък формат е невъзможно да се
разгледат и представят в дълбочина всички интригуващи графични и
печатни техники. В това число и други не по-малко интересни разклонения на монотипията, свързани именно с новите технологии и печатащите устройства. Важно е да отбележим, че технологията продължава стремглаво да се развива. Днес сме свидетели на нова технологична
революция – внедряването на високите технологии и изкуствения интелект. Интересно е наблюдението на съвременните социолози и историците на днешното време – определящи това явление като култура
на бързите процеси. Освен в индустриалната керамична практика, в
художествената керамика също можем да наблюдаваме този процес.
Технологиите предлагат нови възможности на художниците, както ни-
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21 кога до сега. Отчитайки тези нововъведения и тенденции, дисциплините в специалност „Керамика“ постоянно се адаптират и надграждат.
Заложените дисциплини в днешната програма на Художествената академия не случайно съдържат освен специалните дисциплини и живопис,
графика, скулптура и др. – предмети, изграждащи концептуалната рамка за преподаване на нещо повече от сухи, чисто технически параметри и технологични производствени процеси. Обучението се стреми
към модел, съдържащ много повече от рутинната работа в керамичното ателие, търси постоянен унисон със световните технологични постижения и естетически възгледи. Изначално заложените тенденции в
керамиката я определят като дисциплина, вълнуваща се от цялостните художествени процеси.
БИБЛИОГРАФИЯ:
Георгиев, Димитър. Богданов, Богдан. Художествено декориране на керамични изделия. Балтика 2002, 2007, ISBN978-954-8040-01-3, с. 46
Сентенс, Браян.Керамика Путеводитель по традиционным техникам
мира, АСТ Астрель, 2005, ISBN 5-271-11348-5.
Scott, Paul. Ceramics and Print, A&C Black, 2002, ISBN 978-0-7136-7491-0, с.67
https://scienceforart.northwestern.edu/projects-proposals/projects/gauguinmonotypes.html (05.05. 2021)

SPRING SCIENTIFIC READINGS

20
21

Портретът на XXI век през обектива на фотографа
Ваня М. Годжелова
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Резюме: Статията разглежда портрета във фотографските проекти
през XXI век. Проследява избрани теми и сюжети, в които жанрът се
развива. Представя съвременни артисти, които наблюдават различни
социални процеси и явления, обръщат поглед към популярната култура и
съхранените традиции.
Ключови думи: портрет, фотография, съвременно изкуство, традиция, живопис
The portrait of the 21st century through
a photographer‘s lens
Abstract: The article examines the portrait in the photographic projects in the
21st century. It tracks selected topics and plots in which the genre develops. It
presents contemporary artists who observe various social processes and phenomena. It pays attention to popular culture, traditions and heritage.
Keywords: portrait, photography, contemporary art, tradition, painting
Фотографските проекти през XXI век заемат важно място в развитието на портретния жанр. Връзката между изображенията на портрета днес и тези в миналото трудно може да бъде открита.
Съвременният артист, се вълнува да поставя въпроси, интересува се
от неяснотите и проучвателната дейност. Многообразието от теми,
които провокират фотографирането на човек, трудно могат да бъдат
обобщени и категоризирани.
Една от целите на творците през двадесет и първи век, които създават портрети, е да наблюдават. Те си поставят въпроси като какво
означава да гледаш, какво означава да гледаш критично, какво наистина
виждаш, когато гледаш. Наблюдението на модела се разглежда по един
философски начин. Ринеке Дейкстра /1959г./ e съвременна холандска фо-
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21 тографка, която изследва моделите си чрез наблюдение. Портретите,
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които създава най-често са разработени в серии. Фокусира се върху
определени групи и общности от хора, като майки, юноши, тийнейджъри, момичета, войници и др. Като композиция нейните творби се
отличават с директния поглед на позиращия към камерата, поставен
на изчистен фон. Това построяване на кадъра го срещаме в серията от
плажни портрети, както и при изследванията, които прави върху току
що родили жени. Изображенията се основават на много влияния, напомнят силно за традициите, за официалния класицизъм на холандската
портретна живопис от седемнадесети век чак до съвременното разбиране за преживяванията предизвикани от юношеството. Творчеството
на Дейкстра напомня, че съвременното изкуство често се обръща към
далечните достижения на културата, служещи за вдъхновение и
основа.
Автопортретите в съвременното изкуство изненадват със своето представяне, в тях отсъства почти всякакъв спомен за традиционните портрети. Използват се документални филми, костюми, иконография и други средства, чрез които се изследва изграждането и търсенето на личността. Софи Кале /1953 г./ е ярък представител на новия
портрет, този отвъд лицето и тялото. Тя търси човешката уязвимост,
изследва идентичността и интимността. Впуска се в изследване на
личния живот на непознати с детективски способности. Такъв е проектът й „Хотелът“ от 1983 г., в който тя влиза в ролята на камериерка в
хотел, което ú дава достъп до дванадесет спални за гости. Така изгражда представа за всеки отделен човек, като заснема притежанията им, чете писмата и дневниците им и дори минава през кошчетата
им за боклук. Нейната склонност към сливането на факти и измислица
става очевидна, тъй като във всяко произведение тя влива реални, осезаеми предмети - като снимки и фрагменти от текст - със собствена
лична интерпретация. Това сливане на човека срещу нас и личното ни
усещане за него при Софи Кале е ясен и изведен модел на очаквания резултат, а портретуването по класическия начин с позиращ модел
предполага отразяване единствено на неговите видими белези, което
няма как да бъде изпълнено без личното усещане на художника за изобразявания. Софи Кале достига по-дълбоко в този казус като целенасочено променя „портрета“ на човека.
Традицията да бъдат създавани портрети по поръчка, както портрети на знаменитости и личности от поп културата е запазена и до
днес. Тези портрети представят портретуваните не като действи-
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телни личности, а като социално-културни феномени. Артистите оставят своя отпечатък като въздействат на възприятията ни с остроумие и намеса върху крайния продукт. Поръчаните произведения отразяват събития свързани с постижения, които са реализирани с помощта на усилия и работа, а не придобити чрез известност, изследват
какво означава да си известени каква стойност придава обществото
на това. Като съвременен символ на портрета може да бъде възприемана фотографката Ани Лейбовиц /1949 г./. От изобразителното изкуство, тя бързо се преориентира към фотографията, като става любимия портретист на звездите. Нейна творба е емблематичната
снимка на Джон Ленън и Йоко Оно, която ги представя сгушени на легло
– той напълно гол, а тя облечена. Кадърът е направен след излизането
на албума „Double Fantasy. През 2005 г., портретът появил се в Rolling
Stone,е обявен за най-добрата корица на списанието през последните
четиридесет години. Години по-късно Лейбовиц приема работа в “Vanity
Fair”, където известните личности, които преди това са отказвали да
застават зад обектива сега искат да бъдат заснемани от нея.
Портретите се отличават с това, че представляват обикновени моменти, изпълнени с живот, действие и чувства. Фотографката улавя
най-съкровеното в своите модели. През 1991 г. Ани получава възможността да направи изложба в Националната портретна галерия в
Лондон и така става първата жена, постигнала това. Няколко години
по-късно през 1999 г. заедно с нейната партньорка Сюзън Зонтаг организират съвместен проект – прочутия фотоалбум „Жени”, в който са
събрани двеста снимки на жени от различна националност, възраст и
професия. През деветдесетте години Ани Лейбовиц заминава за
Сараево, където снима босненската война. Впечатляващ е огромния
мащаб на темите и проблемите, които изследва. През 2007 г. далече от
конфликтите на Балканите може да видим творчеството на Лейбовиц
отново насочено към популярните на деня като идола на тийнейджърите Майли Сайръс. Снимката, която е публикувана в Vanity Fair предизвиква скандал,в които медиите ги нападат, защото изглежда сексуално
и създава впечатление, че звездата е гола. През същия период се появяват и поръчаните портрети на кралица Елизабет II, които отбелязват
нейното шестдневно посещение в Съединените щати през 2007 г. Те
се намират в колекцията на Националната портретна галерия в Лондон.
Творчеството на Лейбовиц е пример за гъвкавостта на съвременния
артист, съумяващ да улавя разнообразието от крайности, които времето предлага.
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21 Темите за социалната среда свързани с консуматорството, попу-
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лярната култура, последиците от различията на пола и др., както през
двадесети век предизвикват интерес, така и днес провокират много
артисти. Ярък представител на този вид портрети е Шаги Гадирян
/1974 г./ – фотографка от Техеран, Иран. Творчеството й е повлияно
пряко от социалната среда, в която е поставена – мюсюлманка в съвременен Иран, това й дава възможността да наблюдава и критикува противоречията между традицията и модерността на жените. Обхваща
темите за цензурата, религията, статута на жените, стереотипите
наложени от обществото и др. Независимо от серията портрети, които показва те често са едновременно хумористични и трогателни.
Такъв е проектът „Както всеки ден“ от 2001 г., показващ нейното разочарование от получените сватбени подаръци,представляващи всякакъв вид домакински съдове и уреди: чаши, купи, ръкавици, чайници, ютия
и др. Жените на снимките са покрити с бурки, които могат да бъдат
разглеждани като чаршафи или завеси, а вместо лица виждаме битови
предмети. Изображенията са визуален разказ за потъпкването на индивидуалността, таланта и стремежите на жените като личности,
възприемани най-често като обект изпълняваш домашните задължения. В тези портрети не може да търсим човека, той липсва изцяло.
Надеждата от тях идва от това,че възможността за тяхното създаване вече съществува и жените от това общество са активни и се
противопоставят на ограниченията.
Погледът към миналото е традиция, която е здраво застъпена и
днес. Откриваме портрети създадени върху вече готов оригинален образ или идея, претворен през погледа на новия артист. Такива творби
създават Герхард Рихтер /1932 г./, Хендрик Керстенс /1956 г./, Глен
Браун /1966 г./ и много други значими имена от съвременната ни култура. Герхард Рихтер е една от емблемите свързани с портретното изкуство. Неговото изкуство до голяма степен е свързано с фотографията
– използва снимки, които е намерил или които сам е направил, след което ги проектира върху платното. Отличителният белег на неговото
творчество е разфокусирането на изображението, което той постига
с леко докосване на мека четка или агресивно поставяне на мазка, която издърпва чрез специален уред, който наподобява чистачка. Рихтер
изследва различни фотографски процеси за печат - ситопечат, фотолитография и колотипия - в търсене на евтини носители, които биха придали на неговата работа „нехудожествен“ вид. Затъмнявайки самоличността на изобразените хора и поставяйки под въпрос взаимоотно-
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шенията помежду им, портретите на Рихтер дават друг поглед върху
начина, по който гледаме на света, те същевременно оспорват и разширяват жанра. В интервю със Сузане Еренфрид през 1995 г., запитан
дали концепцията за традиционния портрет се отразява на неговото
изкуство, той отговоря, че „Винаги се стремя да рисувам добри портрети, но вече не мога да правя това. Аз съм много по-загрижен за рисуването на красиви картини”. [https://www.gerhard-richter.com/en/quotes/
subjects-2/portraits-13/посетено на 02.05.2021]
Изображенията на хората са навсякъде около нас и до голяма степен играят важна роля за това как виждаме света. Медиите, списанията и телевизията разпространяват информация, която е комерсиално
ориентирана, докато обикновения потребител, който споделя снимки
на приятели, семейство, социални събития и селфита, според своя личен морал и ценности,поставя границите на това кое е подходящо да
бъде изложено пред другите. Многообразието от различна естетика,
вкус и култура поставя съвременния човек в отговорната позиция сам
да контролира потока от информация, която му въздейства.
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ФОТОКОЛАЖ И ФОТОМОНТАЖ В ПОЛЕТО НА КРЕАТИВНАТА
АРТИСТИЧНА ФОТОГРАФИЯ
Йоана Е. Ангелова, докторант
Национална художествена академия – гр. София

Резюме: Настоящата статия разглежда колажните и монтажните
техники като изразни средства в творческата фотография преди появата на дигиталните технологии за обработка на изображението.
Изследването се фокусира върху композициите на водещи фотографи и
художници от различни държави, за които колажът и монтажът са ключът към създаването на ярка, ефектна фототворба – сред тях Хана
Хьох (1889–1978), Херберт Байер (1900–1985) и Бруно Монари (1907–1998).
Представените произведения се интерпретират, засягайки темите за
изкуството и историята. Статията има за цел както поставянето на
творбите в контекст, така и изтъкването на визуалните различия
между отделните автори, като се изследват различните им методи и
отношение към колажа и монтажните действия във фотографията.
Ключови думи: колаж, фотография, фотоколаж, фотомонтаж,артистична фотография
PHOTO COLLAGE AND PHOTOMONTAGE IN THE FIELD
OF CREATIVE ARTISTIC PHOTOGRAPHY
Yoana E. Angelova, PhD student
National Academy of Art – Sofia, Bulgaria
Abstract: The current article examines collage technique and assembly process
(photomontage) as a means of expression in creative photography before the
advent of digital image processing technology. The research focuses on the
compositions by leading photographers and artists from different countries, for
whom collage and montage have been the key to creating vibrant, effective work
– among them Hannah Höch (1889–1978), Herbert Bayer (1900–1985) and
Bruno Monari (1907–1998). The presented works are interpreted, in reference to
topics of art and history. The article aims to both put the work in context and
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highlight the visual differences between each author by exploring their varying
methods and attitudes towards collage and assembly processes in photography.
Keywords: collage, photography, photo collage, photomontage, artistic
photography
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Важно е да признаем съществуването на две много различни форми
на фотография и да направим ясно разграничение между тях. Някои от
най-активно практикуващите фотографи разделят тези два различни
фотографски стила, като ги наричат фотореализъм и фотоилюстрация. Разбира се, и двете художествени форми изискват креативност и
умения. Въпреки това, всяка има различно място на пазара – и в сърцата и умовете на потребителите.
По повод дебата за традиционния срещу илюстративния стил във
фотографията е справедливо да се отбележи, че има много различни
похвати, нагласи, резултати и набори от умения, необходими при използването на тези две много различни форми. И нека се запитаме: правилно ли е да се оценяват еднакво една преди всичко илюстративна
(художествена) снимка и един „по-чист” фотографски образ?
Като начало трябва да уточним, че фотоилюстрация е всяко фотоизображение, което е подобрено, след като камерата е заснела наблюдавания обект, и което надхвърля уловената от фотографа сцена, за да
се създаде нещо ново, вместо да се представи частица от реалния
свят. Нека обърнем внимание, че терминът „фотоилюстрация” има малко по-специфично значение в света на рекламната фотография, където
обозначава всяка снимка, предназначена да разказва история или да
илюстрира концепция – по-голямата част от рекламната фотография
би попаднала в тази категория. В общи линии, фотоилюстрацията може
да бъде на всякаква тема, макар че в рекламата тя доста често е ориентирана към продукта.
По-различно стоят нещата с фото- монтажите и колажите, които
са по-близо до или изцяло в полето на т. нар. художествена или артистична фотография. Но нека най-напред да кажем няколко думи за самия
колаж, след което ще разгледаме различни примери. Добре известно е,
че колажът е техника, която започва живота си в историята на изкуството като разклонение на кубистките търсения на Пикасо и Брак.
Колажът нарушава античния идеал за стилистично единство и така на
повърхността изплува поривът да се разкъсва и отделя, да се изрязват
и залепят парчета в нещо поразително различно и ново.
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21 От самото начало колажистите са били особено привлечени от непотребните остатъци от модерния живот. Предпочитани от тях
обекти са вестниците, списанията, билетите, рекламите и, разбира
се, фотографиите. Самият колаж започва като един вид антиизкуство,
осмиващо непроменимостта и важността на музейното изкуство.
Дадаистите несъмнено гледат на нещата по този начин. Нещо повече,
те се посвещават на остатъците. „Мерц”38, така германският дадаист Курт Швитерс (1887–1948)нарича неговите колажи и асамблажи
от намерени отпадъчни материали (скрап).
За дадаистите, както и за много други, снимката е късче от света,
частица от реалността, която могат да пренареждат, идеалният
двойник, който могат да разрушават. Раул Хаусман (1886 – 1971), Хана
Хьох (1889–1978), Джон Хартфийлд (1891–1968) и други,изрязват и премахват парчета с безжалостна хирургична прецизност и остър сатиричен поглед. Особено интересна е Хьох – като използва несъответстващи си части на тялото, бои и необикновено остроумие, тя осмива
половите роли и обществените очаквания, и така отвежда иконоборството на дадаизма докласово определената роля на жените.
На първо място, тук трябва да споменем книгата „Фотомонтажът
в периода между двете световни войни (1918–1939)”39, публикувана като
допълнение към изложба от колекцията на Мерил К. Бърман. Изданието
съдържа каталога на изложбата, чиито добре представени репродукции дават широк поглед върху многото форми на фотомонтажа. Прави
впечатление, че голяма част от художниците, които експериментират
с фотомонтаж през 20-те и 30-те години на ХХ век, са също и писатели,ярко заявяващи визията си. В есетата, включени в каталога към изложбата с фотомонтажи, тези автори говорят открито за своите
цели. Тяхното предпочитание към по-обединяващия стил на монтаж
явно произлиза от артистичните корени на фотомонтажа.
В кратко есе, публикувано през 1934 г. от Хана Хьох, особено забележително със своето стегнато описание на миналото, настоящето и
вероятното бъдеще на фотомонтажа, тя прави разграничение между
„приложен” фотомонтаж, от една страна, а от друга – това, което Хьох
нарича „фотомонтаж в свободна форма”. Художничката описва послед-
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Tate glossary definition for merz. Art Terms | Tate’s online glossary:<https://www.tate.
org.uk/art/art-terms/m/merz>(18.02.2021).
39
Museo de Arte Abstracto Español, Museu Fundación Juan March, and Carleton
University. Photomontage between the Wars, 1918-1939. Texts by Adrian Sudhalter & Deborah L.
Roldán. Madrid: Fundación Juan March, 2012.
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ния като „ново и безгранично фантазно поле за твореца – една нова,
вълшебна територия, като първата предпоставка за нейното откриване е свободата”40.
Нека в скоби да отбележим, че за разлика от кубизма, който се занимава предимно с отнасяща се до формата и пространството проблематика, дадаизмът е изцяло свързан с политиката. Много преди дадаизма обаче, дори преди кубизма, във викторианските албуми със снимки,
невъзпятите героини на колажа, създават някои от най-възхитителните, причудливи примери за тази техника. Всъщност творчеството на
жени като лейди Мери Филмър (1838–1903) и виконтеса Джоселин
(1820–1880) остава „основната част от този скрит поток от колажи:
народното творчество. Особено женското народно творчество”41.
Завивките от различни парчета плат (пачуърк), например, са преди
всичко колажи от съшити парчета. Други примери могат да бъдат открити в керамиката и живописта, въпреки че жените особено се отличават именно в албума със снимки, където уверено съчетават фотографии, акварел и текст.
Лейди Мери Филмър (1838–1903), член на викторианското „общество”, прави фотомонтажи в стил арт брут42още преди да бъде изкован терминът. Известна е с това, че е създала няколко албума, изпълнени с фантазия и хумор с акварелни сцени, украсени с фотомонтажи. За
разлика от другите създатели на викториански албуми със снимки, виконтеса Джоселин (1820–1880) се занимава с любителска фотография,
като използва мокър колодиев процес. През 60-те и 70-те години на XIX
век Джоселин създава няколко големи фотографски албума, „в които
творческият израз, личната биография и социалната история си взаимодействат. В един от най-значимите ú албуми (притежание на
Националната галерия на Австралия в Канбера), аранжирането на снимките на нейното семейство и домовете им утвърждава приемствеността и финансовата стабилност на аристократичния семеен жи40
Höch, Hannah, Peter W. Boswell, Maria Martha Makela, Carolyn Lanchner, and Kristin
Makholm. The Photomontages of Hannah Höch. Minneapolis: Walker Art Center, 1996, p. 17.
41
Confino, Barbara. Collage and the Photographic Imagination. The International Center
of Photography (ICP), July 06, 2016: <https://www.icp.org/perspective/collage-and-thephotographic-imagination> (27.01.2021).
42
Арт брут (Art brut) е френски термин, който се превежда като „сурово изкуство”, изобретен от френския художник Жан Дюбюфе (1901–1985), за да опише като
изкуство графитите или наивното изкуство, създадено извън академичната традиция
на изобразителното изкуство.
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телски снимки и визитки(cartes-de-visite)в изкусни акварелни композиции, които ознаменуват нейния аристократичен начин на живот.
Викторианският импулс да се правят албумисъс снимки не е съвсем
забравен, когато „яростта на дадаизма се обединява с фройдистката
интровертност в сюрреализма”44, движението, водено с желязна ръка от
„папата на сюрреализма” – поета Андре Бретон. Сюрреалистите обичат
сънищата, халюцинациите, всякакъв вид промени и отклонения от нормалното състояние на съзнанието, включително психозата. Найвеликият майстор на сюрреалистичния колаж е, разбира се, Макс Ернст.
Той обаче не използва често снимки, използва ксилографии. Разединяването
и яростта, които в дадаизма са материални и социални, се превръщат в
психологически при Ернст. Елементите при него се сливат без следа в
равнината на картината.
Нека вземем за пример Херберт Байер (1900–1985), който създава
това, което сам нарича „фото-скулптури”, като експериментира усилено с техниката на фотомонтажа от началото на 30-те години на ХХ
век. Байер става основният привърженик на конструктивисткото и на
сюрреалистичното движение в немската авангардна фотография.
Изключително интересен е неговият фотомонтаж на пейзаж с облачно
небе на заден план, а на преден план безпорядък от геометрични фигури
– конус, квадрати и други, в драматична светлосянка [ил. 1]. Заглавието
„Метаморфоза” се отнася до същността на неговата фотография.
Художникът използва оптични техники, за да покаже обекти в различно
и привидно свръхестествено състояние.
Със своето фотографско творчество Байер недвусмислено показва, че е особено повлиян от идеите на сюрреализма. В този дух, например, през 1932 г. той създава своя „Автопортрет” [ил. 2], който е характерен за сюрреализма, защото „съчетава две нива на реалност в един,
смущаващ образ”45. Байер използва сюрреализъм и в своя фотомонтаж,
озаглавен „Самотен обитател на големия град” (1932) [ил. 3], в който
ръцете на художника стоят във въздуха пред фасадата на вътрешен
двор в Берлин, а неговите очи ни гледат от дланите на тези ръце –
„призрачна сцена, чрез която Байер изразява критиката си към анонимността на големия град”46.
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Confino, Barbara. Op. cit.
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Misselbeck, Reinhold. 20th Century Photography. Museum Ludwig Cologne, Köln:
Taschen, 2012, p. 40.
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Пак там [Ibidem].
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Можем категорично да кажем, че със сюрреализма колажът, като
техника и начин на мислене,се нарежда сред преобладаващите тенденции в изкуството и се усвоява от определен сегмент от обществото. Вече не просто физическото действие на изрязване и залепване, а „мисловният акт на комбиниране на различни елементи, заедно
с предпочитанието към причудливото, разединеното, несъвместимото и неконтролируемото започва да се утвърждава в модерното изкуство и живот”47.
Да вземем за пример два фотоколажа [ил. 4], които представляват
образци за илюстрация към статия за италианската парашутна индустрия, публикувана в спонсорираното от държавата списание „Крилото
на Италия” (“L’Ala d’Italia”) през 1936 г. Статията разглежда в дълбочина
технологичното развитие на италианските парашути и тяхното използване в Източноафриканската колониална кампания за доставка на
боеприпаси и добитък48. Погледът на италианеца Бруно Монари (1907–
1998) върху темата свидетелства за уменията му да осигури пространство за художествена независимост в политически натоварен
контекст – резултат, който той постига, като обработва материала,използвайки лиричен и сюрреалистичен подход. Опашката на самолета, облаците и ефирният фон пораждат общ въздушен пейзаж и представата за светлината, но на зрителя е дадена абсолютната свобода
да дешифрира тези знаци. Овцата-парашутист в присъствието на
италианските войници, открояващи се поради използването на изрезки,
представлява разказ, белязан от иронични и сюрреалистични нюанси.
Композицията осигурява оригинален контрапункт на естетиката на
футуристичната аероживопис (aeropittura): „вместо скорост и опасност, доминиращите теми са бавното движение и безопасността”49.
Нека в скоби отбележим, че вихрената, понякога абстрактна въздушна образност на последното въплъщение на футуризма – аероживописта (живопис, вдъхновена от полета) – се появява през 30-те години
на ХХ век. Тя възниква от интереса на футуристите към модерните
самолети и фотографските технологии. Интересът им към машините
се задвижва от военното превъзходство на Италия в авиацията и измества фокуса от автомобила към самолета. В полета художниците
откриват дезориентиращи гледни точки и нова иконография, които да
изследват в живописта и фотографията.
47
48
49

Пак там [Ibidem].
Lucchi, Nicola. Bruno Munari: Works from the Merrill C. Berman Collection, 2017, p. 34.
Пак там [Ibidem].
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21 Но да погледнем на фотоколажа под друг ъгъл. Самоукият фотограф
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Хари Калахан (1912–1999)се превръща в един от най-влиятелните фотографи в Америка през ХХ век. Той създава творчество, което е едновременно хуманистично и винаги експериментално, като непрекъснато
разширява границите на условностите и материалите във фотографията. През 1956–57 г. експериментира с колажи, нарязва парчета хартия
и модни и рекламни снимки, подрежда ги като разбъркани части на пъзел в студиото си и ги снима, както се прави натюрморт.
Във всеки случай, фотографията е гъвкаво средство, способно да
се разгърне в много посоки. Понесла многобройни злоупотреби, тя винаги запазва присъщата си честност – може да възпроизведе с голяма
яснота дори и най-безинтересното сред създаденото от човека.
Подмолната игра на фотографи и художници с „присъщата честност”
на средството поражда напрежението между реалното и въображаемото в неговите измамни и театрални картини. Новият живот в колажа насърчава множество автори да осмеят претенциите на фотографията, че отразява истината. Фотографи като Хайнц Хайек-Халке
(1898–1983, Германия), Жоан Фонткуберта (р. 1955 г., Испания),
Дейвид Лашапел (р. 1963 г., САЩ), както и много други, създават предизвикателни изображения, които противоречат на реалността и
здравия разум.
Нека направим едно сравнение между трима, уважавани по целия
свят за творчеството си, американски автори. Може би трябва да започнем тъкмо от Кенет Джоузефсън (р. 1932, САЩ), който учи при Хари
Калахан и Арон Зискинд в Института по дизайн в Чикаго и придобива
магистърска степен през 1960 г. след защита на дипломна работа, озаглавена „Изследване на множествения образ” (“Exploration of the Multiple
Image”). Неговият проект, който се състои от множество експонации в
самата камера – след като се променя позицията на фотоапарата, фокуса, времето и обекта, изследва нови фотографски форми. От друга
страна, Робърт Хайнекен (1931–2006) създава портрет на американската писателка Сюзан Зонтаг, като използва изображения на страници от придобилата широка популярност нейна книга „За фотографията”
и снимки от собственото му ежедневие. Скот Мътър (1944–2008)пък
използва класически техники за фотомонтаж, за да създаде свой собствен свят. Отличителен белег на забележителните образи на Мътър е
отчетливото усещане, че елементите на всяка фотокартина се напасват, въпреки че съчетанието може да нарушава законите на физиката.
Тези фотографии, които Скот Мътър нарича „сюррационални образи”
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(“surrational images”), притежават характерната за поезията черта да
приканват към твърде лични интерпретации. Те са едновременно провокиращи и силно въздействащи.
Всеки от тримата американци, по свой собствен начин, изследва
същността на фотографското изображение, различните начини, по
които може да се оформи. Бихме могли да кажем, че в творчеството им
се отразяват някои от основните тенденции в американската и в световната култура през втората половина на ХХ век.
Онова, което създава нова конфигурация на културната ситуация в
Европа през визирания период е адаптивността към настъпващите
промени. Но за да разберем за какво става дума, трябва да се върнем
малко назад. Правейки паралел между традиционния и илюстративния
стил във фотографията, непременно трябва да отбележим, че важните промени, въведени в началото на ХХ век, са доразвити през 20-те и
30-те години. Този период определя кариерата на множество радикални
и вдъхновяващи творци в изобразителното изкуство. Това обаче е и
период на размисъл след ужасите на Първата световна война, а по света стават значителни промени в политиката. Философията на марксизма е широко разпространена сред артистичните общности и групи.
Училището „Баухаус”, основано през 1919 г., се превръща в жизненоважно място за развитието на идеята за обединението на изкуството,
занаятите и дизайна – идея, която става известна като
„Гезамткунстверк” (“Gesamtkunstwerk”). Казано с други думи, всеобхватно произведение на изкуството50. Това е терминът на композитора Рихард Вагнер (1813–1883) за сценично произведение, в което драмата, музиката, поезията, песента и картините трябва да бъдат обединени в нова и цялостна форма на изкуството.
Творчество на Йосеп Рено Беренгер (1907–1982) е повлияно до голяма степен от 20-те години на ХХ век. Той е художник и комунистически
революционер, известен с пропагандното си изкуство по време на
Испанската гражданска война (1936–1939). През 1939 г. Беренгер емигрира в Мексико, за да избегне смъртна присъда. Първоначално успява
да се наложи като дизайнер на филмови плакати, преди да премине към
правенето на все така политически цветни стенописи (мексикански
мурализъм) и фотомонтажи. Именно в Мексико през 1949 г. започва работа по серията фотомонтажи, озаглавена „Американският начин на
живот” (“The American Way of Life”), която е критика на американския
50
Gesamtkunstwerk. In: Oxford Reference. <https://www.oxfordreference.com/
view/10.1093/oi/authority.20110803095850425>(13.02.2021).
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21 начин на живот, упоменат в заглавието [ил. 5]. Графичното прехвърляне
на обекти от ежедневието в серията се разглежда от историците на
изкуството като предвестник на по-късния попарт. И тъкмо в този
контекст е важно отново да споменем Бруно Монари. Фотомонтажът
с многократно повтарящото се изображение на самолетен двигател и
неговото въртящо се витло[ил. 6] представлява подготвителен етап
за „Победа във въздуха” / “Vittoria dell’aria” (1934), едно от най-известните фотографски произведения на Монари [ил. 7]. Върху повтарящото се
изображение художникът наслагва образа на скулптура на крилатата
богиня на победата, като така „установява връзка между темите за
авиацията и войната, между древните и модерните митове за
Светлината и между класическите и съвременните изразни средства”51. Разглежданият фотомонтаж представлява необходимата основа за „Победа във въздуха”, „една модернистична – и индустриално
модерна – координатна мрежа, в очакване да ú се придаде допълнително
значение”52. Още на този етап композицията доказва находчивия поглед
на Монари. Натрапчивото повтаряне на един обект е знак за намигването, което той отправя към естетиката на попарта.
В обобщение можем да кажем, че едно от големите предимства на
фото- колажа и монтажа е, че позволяват да бъдат създадени невероятни изображения, чието единствено ограничение е въображението.
Това е фотография, освободена от преживяването на всичко, което
влиза в обектива на камерата.
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Илюстрации:
Ил. 1 – Херберт Байер / Herbert
Bayer (American, born Austria,
1900 – 1985). Metamorphosis, 1936.

Херберт Байер / Herbert Bayer (American, born Austria, 1900 – 1985).
Ил.2 – Self-Portrait, 1932.
Ил.3 – Lonely Metropolitan, 1932.
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БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ НЯКОИ „ПЛОВДИВСКИ“ АРХИТЕКТИ
ОТ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД, ДИПЛОМИРАЛИ СЕ ВЪВ
ВИСШЕТО ТЕХНИЧЕСКОТО УЧИЛИЩЕ В ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ

20
21

Теодор П. Караколев, Нов Български Университет

Ил.4 – Бруно Монари / Bruno Munari (Italian, 1907–1998). Senza titolo (Untitled),
1936. In two parts, Photocollage with gouache and gelatin silver prints mounted on
card, 16.21 × 25.1 cm – each

Ил.5 – Йосеп Рено Беренгер /
Josep Renau Berenguer (Spanish,
1907–1982). The American Way
of Life (виж Renau, Josep. The
American Way of Life:
Fotomontajes: 1952 - 1966.
Editorial Gustavo Gili, 1977).

Анотация: Творчеството на българските архитекти от междувоенния
период все още остава слабо проучено. Известни са имената на много
от работилите в Пловдив архитекти, но пълноценното им научно проучване предстои. В студията представям проучване, свързано основно
с изследователско пътуване през 2019 година до Дрезден, където бе
работено с архива на Техническия университет, както и с проучвания в
Мюнхен и работа с необработвани архиви в България. В Дрезден се пази
информация за архитектите Христо Пеев, Надежда Нанчева, както и
косвено свързаните с Пловдив Борис Винаров, Виктория Ангелова и
Елена Варакаджиева. Изследването хвърля допълнителна светлина както върху творчеството, така и върху живота на архитектите.
Annotation: The work of Bulgarian architects in the Interwar period is still not
well studied. Some of the names of the architects who have worked in Bulgaria
are more well known, but the full study of their lives is still expected. In my article I present a study, based on a research journey to Dresden, where I and my
colleague have worked with the archive of the Technical University, as well as
research in Munich and some recently examined archives in Bulgaria. The information in Dresden, that I present here, is related to the architects Hristo Peev
and Nadejda Nancheva, as well as more distantly connected with Plovdiv Boris
Vinarov, Viktoria Angelova and Elena Varakadzhieva. The article shines light on
both the work and the lives of the aforementioned architects.

292

Бруно Монари / Bruno Munari (Italian, 1907 – 1998)
Ил.6 – Untitled, before 1934
Ил.7 – Vittoria dell’aria, 1934

Творчеството на българските архитекти от междувоенния период
все още остава слабо проучено. Известни са имената на работилите в
Пловдив Боян Чинков, Светослав Грозев, Христо Пеев и много други, но
пълноценното им научно проучване предстои. В студията си ще представя изследване, извършено през 2019 година, на запазените във
Висшето техническо училище в Дрезден (дн. Технически университет)
документи на част от тези архитекти, творили в Пловдив между двете
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21 световни войни – Христо Пеев, Надежда Нанчева, както и Борис Винаров,
Виктория Ангелова и Елена Варакаджиева. В контекста на тези данни
ще представя и други, непубликувани, документи от архиви в страната
и чужбина, свързани с творчеството на завършилите в Дрезден архитекти – данни за работата им в Пловдив, неизвестни сгради и др.
Архитектите, творили в Пловдив, не се отличават от общата картина за страната до Втората световна война. Най-сериозен отпечатък върху града в годините от Освобождението до Първата световна
война оставят чужденци - чехът арх. Йосиф Шнитер [Шнитер, 2020],
също и Емануел Лупос, Паоло Монтани, Марио Пернигони и др. [Калинкова,
2014]. Около началото на века архитектурни творби в града оставят и
млади арихтекти, продължили кариерата си извън Пловдив, както и
свързалите съдбата си с Пловдив Камен Петков, Михаил Ненков и др.
След Първата световна война творят вече само българи, сред които
най-известните имена са тези на Боян Чинков, Светослав Грозев,
Христо Пеев [Чинков, 2002].
Тези архитекти и тяхното творчество оформя голяма част от
облика на съвременния град. Спецификата на творбите им е коментирана от няколко автора – архитект Никола Чинков във важния си
труд „Пловдивска архитектурна хроника“, както и различни издания
на журналиста, театровед и историк Пенка Калинкова, Владимир
Балчев и др. [Балчев, 2012].
Въпреки тези изследвания, творчеството на архитектите от периода до Втората световна война остава до голяма степен непроучено. До средата на 30-те години в България проектантско право имат
над 400 души, завършили на различни места в Европа [Държавен вестник, бр. 54, год. 1936]. По-голямата част от тях са в София, като активно практикуващите в Пловдив са около 20 души – в едно непознато до
момента издание от първата половина на 40-те години са отбелязани
имената на 17 архитекта [Строителна България, год. неизвестна]53.
Около 2/3 от архитектите към 1936-а година са завършили в
Германия. 70 от тях се дипломират в Мюнхен, 64 в Дрезден, 38 в Берлин,
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53
Изданието „Строителна България“ ми бе неизвестно до 2021 година. На него
попаднах през частен антиквар и в момента е част от архива на фондация „Български
архитектурен модернизъм“. Изданието съдържа голяма колекция от архитекти, инженери, строителни предприемачи и др. участници в строителството във формат, подобен на днешните рекламни справочници. В запазеното издание отсъстват година на
издаване, място, печатница, издателство и др. По различни критерии, като практикуващи архитекти, имена на улици и др. изданието може приблизително да се датира
между 1942 и 1944 година..
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а останалите в други немски градове. В по-малка степен изборът на
бъдещите български архитекти е насочен към Чехословакия, Австрия,
Франция и др. страни.
Така, съвсем очаквано, част от значимите и известни пловдивски
имена се откриват в архивите на Техническото училище на Дрезден.
Досиетата им се пазят в отделни архивни единици в опис – списък на
студентите, учили до 1945 година (Abfrage Absolventen bis 1945).
Съдбата им е доста разнообразна, но тук ще се спра само на част от
тях, споменати по-горе.
Архивът на Техническия университет на Дрезден пази няколко документа, свързани с Христо Пеев (а.е. 8322, транскрибиран като Peew,
Christo), сред които регистрационна форма за записване, негова собствена биография, диплома и други. В „Пловдивски архитектурни хроники“
Чинков пише кратка биография на Пеев [Чинков, 2002, стр. 146-151].
Голяма част от информацията се потвърждава от регистрационната
форма на Пеев (Anmeldung zum Eintritt 54. Според нея той е роден в Анхиало
(дн. Поморие) на 29 август 1893 година, а баща му е Димитър Пеев - банков чиновник. Христо Пеев попълва този документ на 24 май 1922 година, малко след приема си във Висшето технически училище.
По-любопитна информация съдържа неговата автобиография
(Lebenslauf), която попълва малко по-рано - преди приема му във Висшето
училище. Там той разказва за любопитния си път, донякъде описан и от
Никола Чинков в „Пловдивски архитектурни хроники“. В нея той пише, че
е роден на 16 август (очевидно по стар стил, тази дата е отбелязана
и от Чинков), като завършва последователно училище в Чирпан и гимназия в Пловдив. През есента на 1911 година се записва в Политехническия
институт „Петър Велики“ в Санкт Петербург в Русия. През 1912 година
прекъсва обучението си, за да участва в Балканските войни. Той се връща в Петербург през 1913 година.
Драматичен момент в живота му настъпва през есента на 1915
година. Тогава, поради обявената война от Русия на Царство България
в рамките на Първата световна война, той е заточен като цивилен
заложник (Zivielgefangener) в Уст-Цилма. Привеждам текста на немски
“Nun brach aber im Herbst 1915 der Krieg zwischen Bulgarien und Russland
aus und ich würde als Zivielgefangener nach Sibir (Ust-Cilma) gebracht“ – „Но
през есента на 1915 година избухна война между България и Русия, и бях
взет като цивилен заложник в Сибир (Уст-Цилма)“.
54
Тъй като в архивните досиета в Дрезден отделните листове не са номерирани, съответните документи ще представям на български език със заглавието им в
оригинал на немски в скоби.
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21 В това сведение има интересно разминаване с по-късни сведения,
според които се налага „да прекъсне следването си и да се върне в България
поради неприятни инциденти във връзка с пролетарски вълнения“ [Чинков,
2002, стр. 147], като се пропускат „детайлите“ за политическата ситуация и войната между България и Русия, както и факта, че до прибирането
му в България през 1918 година, Пеев изкарва заточен три години.
Възможните обяснения са поне две: едното е по-късните сведения
да са опит във времето на социалистическия режим за малко „пренаписване“ на биографията на Пеев, за да може новата власт да бъде
по-благосклонна към него – власт, с която той е имал известни проблеми, както ще видим по-късно от запазените пловдивски архиви. Второто
възможно обяснение е преиначаване на фактите от страна на самия
Пеев още в автобиографията му пред германците. Първите години
след края на Европейската война в Германия са белязани с комунистически стачки и бунтове и е възможно Христо Пеев да е искал да прикрие
тази част от биографията си пред официалните власти.
Така или иначе през 1918 година – след като Русия вече е напуснала
войната, подписала мирен договор с България - Пеев успява да се върне в
Пловдив, но без да е завършил образованието си в Петербург. В единия от
документите си уточнява, че след прибирането си в България през лятото
на 1918 година той изкарва военна служба в 28-и Стремски пехотен полк.
В началото на 1919 година той се записва във Wasserbauabteilung55
до есента на 1920 година. След това продължава като кандидат-инженер в бюрото на инженерите Коматов и Целков (Zelkoff).
Той пише, че продължаването на образованието му в Петербург е невъзможно и затова моли да продължи да учи в Дрезден. Тази първа автобиография той пише през февруари 1922 година. Запазена в Дрезденския архив е и втора автобиография от февруари 1923 година, малко преди дипломирането си, в която се повтарят на практика същите данни.
В студентското му досие има и група документи, свързани с признаването на учебните години и взетите изпити в Русия, като в крайна
сметка той успява да изкара по-кратък курс в Дрезден и да завърши
пълното си образование и защити окончателен изпит (Hauptprufung) на
30 юли 1923 година, по-малко от година и половина след пристигането
си в Германия. Той завършва с оценка, която отговаря на българската
„Много добър – 5“ (Gut Bestanden) (изображение 1).
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55
До момента не съм установил коя е съответната институция, като е възможно това да е „Областно инженерство по водите“ или друга подобна структура

SPRING SCIENTIFIC READINGS

След завръщането си в България Пеев започва частна проектантска дейност. Пеев започва практиката си през 1924 година, което се
потвърждава и от списъка в Държавен вестник [ДВ, 1936]. При проучвания, заедно с колегата изкуствовед Васил Макаринов, в огромните масиви в архива на Пловдивската община (фонд 29к, описи 12п-16п) установихме няколко впечатляващи пловдивски сгради, с неизвестно досега
авторство, за които се пазят подписани чертежи, категорично установяващи авторството на арх. Пеев. Това са сградата на улица „Кръстю
Пастухов“ 8 проектирана през 1933 г. (фонд 29к, 15п, а.е. 417); на ул.
„Драган Цанков“ 33 на ъгъла с ул. „Моцарт“ за братята Димитър и
Александър Гашарови от 1934 г. (изображение 2); сградата на известния днес магазин Марукян на ул. „Георги Бенковски“ 22 на ъгъла с „Христо
Дюкмеджиев“, проектирано за Кеворк и Акаби Марукян; както и сградата на д-р Сопаджиев на ул. „Мария Луиза“ 15, в която днес се помещава
заведението „Мария Луиза“, управлявано от наследниците на първия
собственик. В неговия личен архив (фонд 1163к, оп. 1, ае 14) пък се пазят
интересни проекти за интериора на Дома на изкуствата (днес сграда
на Радио Пловдив) с чертежи на модернистични тръбни мебели за интериор – маси и столове. След 9-и септември проектантската му дей-
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21 ност продължава. Той продължава и проучването на архитектурата.
Макар и в не много напреднала възраст, обаче, здравето му изглежда се
влошава. Христо Пеев изпитва известни трудности в последните години, като в личния му архив се пази кореспонденция с градската местна власт, в която той моли да не отнемат част от къщата му на ул.
„Станислав Доспевски“, тъй като я използва за научната си дейност. В
друга кореспонденция с издание „Наука и Изкуство“ той моли да се отпуснат средства за издаване на книгата му „Пловдивската възрожденска къща“. Това желание така и не е удовлетворено, като той дори
предлага на издателството сам да намери хартия за изданието. Той
умира през 1956. Големият му научен труд за Възрожденската къща излиза на Български език няколко години по-късно, благодарение на арх.
Емил Момиров [Пеев, 1960]. Той успява да издаде част от проучването
си в много съкратен вариант на немски през 1943 година, но книгата и
до днес е библиографска рядкост в България [Peew, 1943]. Архитектурното
му творчество в духа на междувоенния модернизъм, едни от най-чистите примери, обаче остава напълно забравено от архитектурната критика в следващите десетилетия.
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Вторият изцяло свързан с Пловдив архитект завършил в Дрезден,
на когото ще акцентирам, е Надежда Нанчева. В литературата досега
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тя е известна от труда на Никола Чинков [Чинков, 2002, стр. 126], и от
изложба на Камарата на архитектите в България – регионална колегия
Пловдив, в която освен цитати от текста на Чинков са добавени и
материали от Сийка Нанчева. От текста на Чинков става ясно, че
след завръщането си в България тя работи в Областното инженерство, като остава там до 1963 година като ръководител на архитектурната служба.
Допълнителна информация за живота ú откриваме в Дрезден (а.е.
8007)56. Според регистрационна входна форма, тя е родена на 1 май 1896
година в Пловдив. Баща ú - Лазар Нанчев, архитект, е с адрес „Виктор
Юго“ 24. Тя подава този документ на 1 юни 1921 година. От нея също се
пази кратка биография на ненадписан с обичайното Lebenslauf лист от
11 май 1921 година, в което тя описва, че е записала архитектура в
Мюнхен, но напуска през 1919 година, но през 1921 решава да се прехвърли в Дрезден. В друг лист, вече описан като Lebenslauf, тя описва, че се
е записала във Висшето техническо училище в Мюнхен през 1916/17 година, но поради Революцията от 1919 година57 е решила да напусне, поради което записва в Дрезден. Този лист е без дата.
През 2018 година, при други по-ранни проучвания с фондация
„Български архитектурен модернизъм“ съвместно с Васил Макаринов,
открихме името на Надежда Нанчева в годишниците на Висшето училище, записана именно между зимния семестър 1916/17 и 1918/19 в Мюнхен
[Personalstand...]. По този начин информацията за образованието на
Нанчева в Мюнхен се потвърждава. В крайна сметка Надежда Нанчева
завършва 2 години по-късно след записването си в Дрезден, през декември 1923 година с оценка „Много добър“ (Gut Bestanden).
Кариерата ú след завръщането в България може да се проследи през
вече съществуващите публикации на Никола Чинков. Арх. Любинка
Стоилова уточнява, че тя е от малкото жени-архитектки, които развиват кариерата си извън София [Стоилова, 2002]. Като конкретен проект, свързан с арх. Нанчева, арх. Чинков цитира „Четвърти павилион д-р
Христо Аджаров“ в имота на Държавна болница на днешния бул. „Васил
Априлов“. Според проучване на Васил Макаринов, уповавайки се на изданието „Комитет за построяване с волни пожертвувания павилиони ту56
В списъка архитекти тя е отбелязана като Nantschewa, Stadeya. Малкото ú
име очевидно е сгрешено при попълването на описа, като от самите архивни документи става ясно, че става дума именно за Надежда Нанчева, която транксрибира името
си на немски език като Nadejda Nantschewa
57
Днес сградата е значително променена, надстроена и пристроена, като в нея
се помещава ДКЦ „Св. Георги“
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21 беркулозни болни при пловдивската държавна болница“ [Макаринов,
2020], всъщност проектът, който тя изработва не е приет от
Дирекцията на народното здраве, като след това е преработен от арх.
Асен Живков58.
Ще щрихирам още три имена, завършили образованието си в
Дрезден, но свързани по някакъв начин и с Пловдив.
Първият от тях е Борис Винаров (а.е. 11590, транскрибирано
Vinaroff, Boris). Той е роден в Пловдив. Син е на генерал Върбан Винаров,
който почива през 1908 година. Кога семейството се мести от Пловдив
в София не е ясно, но през 1909 година Борис вече е в столицата и завършва Софийската Първа мъжка гимназия. Копие от дипломата му се
пази именно в Дрезден. Любопитно е, че той първо се записва да учи в
Цюрих. В Дрезден се пазят документи за прехвърлянето му от швейцарския град в Германия. В Дрезден Винаров се записва през 1911 година.
От документите при записването му в София разбираме, че майка му се
казва Елиза и семейството вече се е установило със сигурност в
София. От тях разбираме, че той е завършил чак през 1921 година, с
огромно забавяне, поради поредицата войни, които България води през
второто десетилетие на века.
Неговата последваща кариера е тясно обвързана с неговата съпруга, която също завършва в Дрезден – Виктория Ангелова, по-късно
Ангелова-Винарова. По начина на подписване на проекти, в които нейното име винаги стои на първо място може да се съди, че тя е имала водеща роля в творческата дейност, докато той, вероятно, е имал по-скоро помощна роля или е отговарял за инженерната част. Самата
Виктория Ангелова също завършва в Дрезден, но по-късно – през 1925
година (а.е. 2080, транскрибирано като Angeloff, Victoria). Нейният творчески път е проследен и проучен от арх. Любинка Стоилова и публикуван
в поредица статии през годините [напр. Стоилова, 2002]. От друга
статия [Стоилова, 2001] става ясно, че тя започва образованието си
във Виена. Това се потвърждава и от документите в Дрезден. В своята
автобиография (Lebenslauf) уточнява, че е родена през 1902 година в
Търново, като родителите ú са фабрикантът Васил Ангелов и Анастасия
Петрова. Тя пише, че се прехвърля от Виена в Дрезден през 1921 година.
Връзката ú с Пловдив е със сградата на Девическата гимназия – днес
ректорат на АМТИИ. Според книгата на Никола Чинков сградата е по
неин проект [Чинков, 2002, стр. 99-100].
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Днес сградата е значително променена, надстроена и пристроена, като в нея
се помещава ДКЦ „Св. Георги“
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Трета дама, свързана с Пловдив, която завършва в Дрезден е Елена
Варакаджиева, по-късно Варакаджиева-Скордева. Нейната връзка с
Пловдив е със сградата на Халите [Стоилова, 2001], която и до днес е
запазила функциите си на търговски обект, макар и с променен тип
търговия и силно компрометиран интериор. От нея в Дрезден също се
пази приемният документ при записване Anmeldung zum Eintritt. Запазена
е и автобиографията ú (за разлика от останалите ú колеги – не е озаглавена Lebenslauf, а Meine Biografie). Тя пише, че е родена на 9 април 1902
година (a.e. 11799, транскрибирано като Warakadjieff, Helena). Тя описва
детайлно ученическите си години, вкл. вземането на частни уроци по
немски език, както и това, че през 1912/13 година помага на майка си в
Александровска болница, която е била самарянка. През ноември 1920 година с желание да учи архитектура в Германия, тя записва уроци по немски език във Виена, а през февруари 1921 година подава документи в
Дрезден. Любопитен момент в документа, подаден през август 1921
година, е уточнението от нейна страна, че през лятото кандидатурата ú е забавена, и междувременно тя се е записала на уроци по пиано, и
се надява по-бързо да бъде приета във Висшето техническо училище.
Също като Виктория Ангелова, и Елена Варакаджиева работи с бюро в
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Петко Цветков. Те участват с проекти в цялата страна, като халите
в Стара Загора [Стоилова, 2001], халите в Кърджали и др. [Макаринов,
Караколев, 2017].
БИБЛИОГРАФИЯ
Шнитер, Мария. „Йосиф Шнитер 1852-1914“. София, 2020. ISBN
978-954-398-649-1
Чинков, Никола. Пловдивски архитектурни хроники. Пловдив. 2002.
ISBN 954-9520-64-1
Стоилова, Любинка. ”Регионални отражения на Модерното движение в българската архитектура между двете световни войни. Приносът
на жените”, “Художнички на Балканите/Women Artists on the Balkans”, тематичен брой, С., Проблеми на изкуството, 4 (2002): 29-34.
Стоилова, Любинка. “Българските архитектки между двете световни войни. Образование и социален статус на пионерките”, - В: Граници на
гражданството: Европейските жени между традицията и модерността
(Сб. материали от международна конференция, Съст.: К. Даскалова, Р.
Гаврилова), С., 2001, 280-301. Енциклопедия на архитектурата

20
21

301

20 ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ
21 Справочник Строителна България, год. Неизвестна
Албум „Първите архитектки на Пловдив“ – Камара на българските архитекти – Регионална колегия Пловдив, 2011
„Комитет за построяване с волни пожертвувания павилиони туберкулозни болни при пловдивската държавна болница“, Пловдив, 1938 г.
Макаринов, Васил. „ДИПОЗЕ и модерните болнични сгради в комплекса на днешния Медицински университет“ в сайта „Под тепето“, публикувана на 05.06.2020. https://podtepeto.com/novini/dipoze-i-modernitebolnichni-sgradi-v-kompleksa-na-dneshniya-medicinski-universitet/, консултирана на 10 май 2021
Макаринов, Васил, Теодор Караколев. „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те години“. НБУ, 2017.
ISBN 978-954-535-971-2
Калинкова, Пенка. Познатият непознат Пловдив. Пловдив, 2014.
ISBN 978-954-8852-39-5
Балчев, Владимир, Петко Петков. „Забравеният град. Записки за
Пловдив“. Пловдив, изд. Хермес, 2012
Държавен вестник, бр. 56, год. 1936
Държавен архив – ТД Пловдив, цитирани архивни единици
TU Dresden Universitätsarchiv, опис Abfrage Absolventen bis 1945
Personalstand, Königlich Bayerische Technische Hochschule in
München, години - от 1914/15 до 1919 година
Пеев, Христо. „Пловдивската къща през епохата на Възраждането“,
София, изд. Техника, 1960
Peew, Christo. „Alte Häuser in Plovdiv“, Florian Kupferberg Verlag, Berlin,
1943

302

SPRING SCIENTIFIC READINGS

Овладяване на „автентичния глас“ – път към
органично актьорско присъствие
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Зоя Капон
Резюме: Този текст обсъжда понятието „автентичен глас“.
Познаването на езиковите елементи и правилата на тяхното свързване, както и владеенето на „надезикови“ явления като интонацията, мелодиката, темпоритъма на речта, които са дълбоко лични и могат да
изразят „автентичността“ на комуникаторите ида разкрият личностното отношение в изразяването. Текстът настоява, че способността за подобно „личностно полагане“ в комуникационния акт е гаранция за неговия успех и може да бъде развивана адекватно с театрални техники.
Ключови думи: „автентичен“ глас, общуване, театрални техники,
себеизразяване.
Abstract: This article discusses the concept of “authentic voice”. Knowledge of
the language elements and the rules of their connections, as well the mastery
of paralinguistic phenomena such as intonation, prosody and rhythm of speech,
which are deeply personal and can express the “authenticity” of communicators and reveal the personal attitude in expression. The text insists that the capacity for such “personal investment” of the communication act, a warrant for its
success, can be developed through theatrical techniques.
Key words: communication competency, theatrical techniques, “authentic”
voice, self-expression.
Като човек на изкуството естествено съм привлечена от експресията на художественото слово и се доверявам на него преди логиката
на научното мислене да вземе връх в разсъжденията ми. Станиславски,
структурирайки своята система за актьорско творчество, нарича
„най-деликатна област“ на актьорското изкуство – словото и „словесното действие“. Съзнавайки първостепенната му роля в създаването
на светове и идеи на сцената, класическият древногръцки театър още
от самото си зараждане започва да търси начини за неговото усъвършенстване. Намира ги, изследвайки човешкия глас – как гласът се раж-
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слово; каква е механиката му, кои са нейните етапи; кои са качествата
на гласа и как те могат да бъдат подобрени, за да изрази този глас в
най-разнообразни ком уникативни ситуации най-тънките нюанси на мисълта и чувствата.
Феноменът „автентичен глас“ в съвременната гласова
педагогика.
Автентичен според речника за чуждите думи в българския език от
(гр. Authentikos) означава същински, действителен, неподправен,достоверен. А в тълковния речник е прилагателно със значения истински,действителен, неподправен, несъмнен. Двете значения – действителен и неподправен, се дублират, а истински се припокрива със същински,
както достоверен с несъмнен, със съответните нюанси. Автентичният
глас е идеалният за сценичната ситуация вариант, към който трябва да
се стремим – глас, автентичен за жанра, за героя, за ситуацията. Това
е гласът, който реагира най-достоверно и най-истински на онова, което
става вътре в нас, и на онова, което ни заобикаля.
Трите водещи личности в съвременната гласово-говорна педагогика – Сисели Бери, Кристин Линклейтър и Патси Роденбърг го определят
респективно като „скрит“, „естествен“, „вътрешен“. Различните названия имат различен акцент, заради психологическите, историко-културните, географските и философските пространства, които влияят
върху оформянето на методологията им. Педагогическата им работа е
в сферата на англоезичния театър – те работят в най-престижните
театрални институции в Англия и САЩ. Така при Кристин Линклейтър,
която прилага методологията си най-вече в САЩ, смесването на различни култури влияе върху употребата и функцията на езика и гласа.
Обединяването на достоверността на колективния театър с тази,
идваща от традиционния индивидуалистичен американски театър, налага термина „естествен” глас. А при Сисили Бери и Патси Роденбърг
названията са „скрит” и „вътрешен”. Всички те полагат сериозно начало в търсенето на психологическата и емоционалната достоверност
на гласа на сцената във връзка с общественото развитие, театралните новости и националното своеобразие в страните, в които работят. Трите педагожки развиват по свой начин идеята, че всеки човек
има глас с неограничени изразни възможности и че думите се „коренят“
в тялото. Прочее тази идея извира от философските системи на
Изтока. Последовател на Рудолф Шайнер, Майкъл Чехов също споделя
разбирането, че пластиката на тялото възбужда душевен отклик, кой-
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то се „изплисква“ в звук: „Когато изпълнявате тези жестове евритмично, т.е. видимо, вие пробуждате във вас чувства, сили и образи, което
съответства на съдържанието на всеки звук жест. След като са пробудени в душата ви, те проникват в звука на вашия глас и правят речта ви съдържателна, жива, художествена. Те се комбинират в срички,
думи и фрази, звуците си влияят взаимно, създават безкрайно разнообразие от нюанси и взаимно се обогатяват и променят (Чехов, 2016:59).
Сисили Бери основава работата си на убеждението, че нашите естествени инстинкти, които съществуват в природата, са деформирани от различни обществени феномени още от раждането. Затова актьорът се нуждае от малко упражнения и ясно разбиране, за да освободи скритите си възможности и да се научи на трудната задача да
действа правилно в момента под въздействието на интуицията.
Според нея голата „техника“ е мит, тъй като в действителност няма
правилен глас. „Неправилното използване на гласа води до невъзможност за изразяване на чувства, ограничава активността, притъпява
изразителността. Тези блокажи се умножават и са резултат от придобити навици, които достигат до автоматизъм, незабелязани и непознати, те стоят между гласа на актьора, това, което е и какво би могло да бъде. Тези блокади няма да изчезнат сами“. (Бери, Голос и актьор,
1996). Методиката й е основана на идеята, че речта е част от цялото,
израз на вътрешния живот; че безцветните и еднообразни технически
упражнения сами по себе си не могат да бъдат успешни – гласът трябва да бъде „освободен“. И тъй като изразителността му зависи от емоциите, при гласовата тренировка Бери настоява на добрата поезия,
която предизвиква отзвук у говорещия, чувства, които ежедневната
реч и ежедневните ситуации не могат да му дадат. В предговора към
нейната книга „VoiceandtheActor“ Питър Брук пише: „След нейното обучение за глас научих, че актьорите не говорят за гласа, а говорят за
културата на човешките отношения.“ Упражненията за развитие и
усъвършенстване на актьорския глас дават не техничност, а свобода
на актьора, дават му самопознание – за собственото му тяло и за
собствения му вътрешен живот, който той споделя с другите в процеса на художествената комуникация.
Бери, Линклейтър и Роденбърг развиват свой собствен метод за
работа с гласа, който си поставя за цел дълбокото му освобождаване
чрез естествения енергиен потенциал като опозиция на развиването
на вокална техника. Независимо от различните индивидуални особености в подходите на всяка една от тях, те използват сходни принципи
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на гласа, подобряване на артикулацията, разбирана като изразно средство, и свързване на физическите характеристики на гласа с дълбините на психическия живот на човека – принцип, на който настоява и
Станиславски, структурирайки за пръв път в историята на театъра
цялостна система Система за актьорско творчество, основана на
единството и взаимната обусловеност на физическия (външен) и психическия (вътрешен) живот на човека. И трите педагожки залагат на
демистифицирането на процеса на говорене и на творческото прилагане на основни психо-физически упражнения. В техните школи се работи активно и много ефективно върху познанието на гласа във физически и психологически план, актьорът минава прецизна подготовка, целта на която е да му даде ясно разбиране за неговия скрит потенциал –
освобождаването на този „скрит” или „естествен”, „вътрешен” глас.
Изключително важно е в процеса актьорът да си задава въпроси и да им
отговаря с нарастващо познание, което идва след индивидуалното органично преживяване. Според Линклейтър „ако можеш още отначало да
си задаваш въпроси за новите усещания, които преживяваш, и дори казваш на глас отговорите им, тогава процесът ще се ускори, а ефектът
от него ще се увеличи двойно.”
Основна изходна точка в тренинга на Линклейтър е релаксацията и
съсредоточаването чрез медитация. Тя споделя, че е изключително повлияна от техниките на Александър, Фейлденкрайс и Ролф, които работят върху задържащите и деформиращи гласа психологически блокажи,
предизвикани от редица негативни социалнопсихологически фактори,
от отбранителните механизми на човека, принуден да се справя с агресията на социалната среда, където конкуренцията и състезанието с
другите са безжалостни, с натиска на материалното върху духовното
в съвременния свят, с различни урбанистични явления, които засилват
самотата, невротичността и страха от неизвестното в едно свръхдинамично променящо се ежедневие, където личността не намира ориентири и губи идентичност. Най-малкото сгъстената шумова среда
увеличава психическото напрежение, атаката върху сетивата намалява слуховата чувствителност на индивида и естествената адаптация
към многократно повишените децибели променя гласа по силата на уподобяването (ритмическата приспособимост). Високото говорене (сякаш се надвикваш с някого или не те чуват) е вече нормално явление.
Приспособения към градската шумова среда глас получава нейните оттенъци, той е лишен от нюанси, разгръща се в тесния диапазон на гор-
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ния резонанс. В процеса на работа решаващо значение имат дишането
и дихателните упражнения. Важен е процесът на осъзнатост на цялостното физическо телесно присъствие.
Как да бъдем точни, истински, органични, ясни, чуваеми, разбираеми, въздействащи, ярки в конкретната актьорска ситуация с конкретния авторов текст? Да си върнем отново естествеността на нашата
първоначална природа, изисква дълги тренировки и представлява голямо духовно постижение.
Според мен развитието на гласа преминава през три етапа.
Първият етап е етапът на упражненията. Правят се упражнения за
релаксация, дишане и за развитие на мускулатурата на устните и езика, всяко от които освобождава и отваря гласа, като се набира повече
сила с по-малко усилия. Първият етап е окуражаващ, защото се появяват изненадващи, нови нотки в гласа – доказателството за потенциала му, а това е важно за вътрешната и психическа мотивация. Работата
продължава с текстове, за да се разтегли и разиграе гласът, да стане
по-отзивчив. И тук се „чува” ползата от упражненията. Когато се
стигне до втория етап, ситуацията става по-комплексна, защото
трябва да се приложи тази свобода и гъвкавост в работата по представянето пред публика. Появява се проблемът с напрежението.
Напрежението и ограниченията на гласа, които нормално съществуват, са неделима част от напрежението и ограниченията в комуникацията на сцената, като актьор, затова не е лесно да бъдат отстранени. Трудно се говори за гласа по общ начин, тъй като той е напълно индивидуален за всеки човек. Става въпрос за начина, по който комуникираме вътре в себе си, за много фактори, както физиологически, така и
технически, които го определят. Има опасност и от това да се интерпретират инструкциите субективно. Напрежението и ограниченията
винаги идват от липсата на доверие в себе си. Необходимо е доверие,
за да се започне работата „на чисто“ или с други думи, без предубеждение какво трябва да е звученето, без да се придържаме към гласа, който
познаваме. Само ако сме в готовност да освободим гласа, можем да
подходим „на чисто“. Ето защо вторият етап често включва отхвърляне на удобството; необходимо е да се прояви на упорство в упражненията, така че да се изучи енергията – къде се намира нашата енергия
и как да я използваме. Всяко ненужно напрежение е загуба на енергия.
Ако не се използва достатъчно енергия, актьорът се проваля в това, да
достигне до своята публика. А ако се използва твърде много енергия,
публиката клони към отдръпване. Актьорът разпръсква енергията,
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шумен, защото насилва енергията, създава я, а не я намира в себе си. И
в реалния живот се отдръпваме от човек, твърде горящ от желание,
твърде ентусиазиран, който ви натиква в ъгъла, когато ви говори. По
същия начин стоят взаимоотношенията на актьора с публиката. Това,
което трябва да се открие, е точният физически баланс на гласа, което разбира се помага на актьорския баланс. Трябва да се упорства с
гласа за определен период от време, докато се придобие основното
знание за разделяне на мускулите и това, което този процес носи. Това
се получава тогава, когато гласът намери своето уникално(вътрешно,
специфично, присъщо, свойствено, вродено, истинско)качество, без
усилие. Това е двупосочен процес, и то чудесен. Знаете как да комуникирате, но резултатът от физическото действие за осъществяване на
звук придобива ново измерение. Накратко – енергията се търси в самите мускули и когато се намери, не е необходимо да се изтласква навън.
Тя сама се освобождава. Не е необходимо да се изтласкват и емоциите
– те сами се изразяват чрез гласа. Ако актьорът съумее да обвърже
този процес с намеренията си като актьор, значи е открил какво следва – съюз от физическа и емоционална енергия. Означава,че е достигнат третият етап от работата с гласа. При него стремежът е към
опростяване. Внезапно най-прости упражнения придобиват специално
предназначение. Достига се до заключението, че простите упражнения за релаксация, дишане и за мускулатурата на устните и езика са
базата и сигурността за достигането на автентичност на гласа от
актьора. Преди упражненията да станат ефективни, трябва да се разрешат проблемите и нуждите на комуникацията, тъй като не може да
се раздели гласът от комуникацията. Валидността на комуникацията е
променлива, променя се материалът, с който се работи, променя се и
самият актьор. Целта тук е винаги яснотата.
Основната цел, за да се отворят възможностите на гласа и да се
достигне до неговата автентичност, е научаването да се слуша и да
се чува. Но не да се слуша външната изява на гласа. Става въпрос за
гласовите ресурси, които има актьорът, да се вслушва в това, което
като личност иска да каже, да се вслушва в това, което текстът има
да му каже. Това изисква време и спокойствие. Актьорът трябва да придобие навика да слуша във всеки един момент, като не престава да се
пита какво казва. Само така може гласът да се поддържа жив и автентичен. Изисква се деликатен баланс да се запази основният, истинският характер на собствения глас, да се направи голям и податлив, за да
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се използва за изразяване на чувства различни от нашите собствени, и
то пред голяма аудитория. За да се постигне този баланс трябва да се
работи в две насоки – технически и творчески, и те да си въздействат
по между си. Трябва да се използват всички налични средства, дори и те
да си противоречат, защото се работи от двата края, но трябва да се
достигне средата. Пеенето е един чудесен начин да се освободи и овладее гласът – подсилва дишането, помага да се открият и използват
резонаси в гръдния кош и главата, да се почувства гласа енергичен, без
усилие, без емоции. Но трябва да се прави разлика между това да се
тренира гласа за пеене и за актьорско майсторство. При пеенето се
изразява значението посредством определена дисциплина на звука.
Звукът е посланието, така че енергията е в резонанса. При актьорската работа, гласът е продължение на актьора и възможностите са комплексни. За актьора думата е акцентът, тя е резултат от неговите
чувства и мисли. Ето защо енергията трябва да е съсредоточена в
думата. Актьорът никога не трябва да мисли за гласа си като за инструмент – това отделя гласа от актьора. Това би го направило да
звучи фалшиво. Естествено гласът трябва звучи интересен и забележителен, но това, което на първо място да бъде интересно и забележително, е което се казва, а не гласът сам по себе си. Този процес може да
се задълбочи, като актьорът стане най-чувствителен към тялото си.
Да задълбочи дишането в областта на ребрата, диафрагмата, стомаха и тогава ще се почувства откъде „започва“ звука, да се снижим към
неговите корени, така че да е въвлечено цялото тяло в процеса. Това
ще бъде цялостно психо-физическо актьорско присъствие. И за завършек на настоящата статия, предоставям описанието на едно упражнение, което присъства винаги в комплексите, които предоставям на
студентите си.
Концентрация за осъзнаване на дъха
1. Гласът трябва да се захранва от дъха, а не от мускулите на
гърлото.
2. Застанете прави. Протегнете се. Прозейте се. Опънете ръцете си нагоре към тавана...Затворете очи. Представете си издължения си гръбначен стълб, който повдига без усилие средата на
гърба.
3. Балансирайте тежестта на тялото между 6 точки на
ходилата.
4. Отпуснете корема. Отпуснете областта около челюстта.
Релаксирайте раменете.
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21 5. Насочете вниманието към дишането, ежедневното дишане.
Проследете пътя на поетия въздух – до къде достига и обратния
му път.
6. Освободете въздуха да излиза с ф-ф-ф-ф-ф. Не го образувайте.
Нека се случи през полуотворена уста.
7. Поддържайте ритъма на естественото дишане и си представете тялото отвътре като една тъмна гора. Навлезте в нея.
Изследвайте тази гора, като навлизате все по-навътре и
по-дълбоко.
8. Изведнъж открийте повърхността на кристално чисто езеро.
Доближете се до него и вижте лицето си на повърхността; осъзнайте, че водата на това езеро, обградено от плътна, гъста,
силна гора, е всъщност огромна маса от вибрации, които започват
да се движат под формата на леки въздушни мехури нагоре към повърхността; усилват се от дъното към повърхността.
9. Сега позволете на въздушните мехури да изскочат навън като
вибрации: – хъ (пауза за нов дъх) – хъ (пауза) – хъ… Звукът по-скоро
се случва в тялото като резултат от току-що изградената връзка
между мисъл, импулс, дъх, звук.
10. Вибрациите се превръщат във фонтан: -хъ-хъ-хъ-хъ-хъ.
Насладете се. Може да отворите очи.
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